
Wsparcie dotacyjne w ramach  
Regionalnego Programu  Operacyjnego WD na lata 2014-2020 

 
Obowiązki informacyjne 



W celu poinformowania  opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie  
o uzyskanym dofinansowaniu Beneficjent jest zobowiązany do: 
 
1. oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa 

z napisem ,,Dolny Śląsk”: 
 

a) wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu (jeśli takie działania będą 
prowadzone), np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, 
mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania; 
 

b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu podawanych do wiadomości publicznej, 
np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków; 
 

c) dokumentów i materiałów  dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie, np. zaświadczenia, 
certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, 
prezentacje multimedialne, kierowaną do nich korespondencję, umowy; 

Obowiązek informowania o dofinansowaniu  

Obowiązki informacyjne 



W celu poinformowania  opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie  
o uzyskanym dofinansowaniu Beneficjent jest zobowiązany do: 
 
 
2. umieszczenia plakatu lub tablicy (informacyjnej i/lub pamiątkowej) w miejscu realizacji Projektu; 

 

3. umieszczenia opisu Projektu na stronie internetowej (jeśli Beneficjent posiada stronę internetową); 
 

4. przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, że Projekt uzyskał 
dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, warsztatów, szkoleń, 
wystaw, targów; dodatkowo  przekazywania informacji w innej formie, np. słownej.  
 

 
Beneficjent ma obowiązek dokumentować działania informacyjne i promocyjne prowadzone w ramach 
Projektu. 

Obowiązek informowania o dofinansowaniu  

Obowiązki informacyjne 



Beneficjent ma obowiązek oznaczania swoich działań informacyjnych i promocyjnych, dokumentów 
związanych z realizacją Projektu, podawanych do wiadomości publicznej lub przeznaczonych dla 
uczestników Projektów. Musi także oznaczać miejsce realizacji Projektu. 
 

Każdy element musi zawierać następujące znaki: 
 

1. znak Funduszy Europejskich (FE) (złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz 
nazwy programu, z którego w części lub w całości finansowany jest Projekt realizowany przez 
Beneficjenta). 
 

2. znak Unii Europejskiej (UE) (złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który 
współfinansuje Projekt realizowany przez Beneficjenta). 
 

3. herb województwa dolnośląskiego z napisem ,,Dolny Śląsk”. 
 

Wzory z właściwymi oznaczeniami, w tym także gotowe wzory dla plakatów i tablic, z których należy 
korzystać są dostępne na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.  
 

W przypadku reklamy dostępnej w formie dźwiękowej bez elementów graficznych (np. spoty/audycje 
radiowe) na końcu tej reklamy powinien znaleźć się komunikat słowny. 

Oznaczanie dokumentów i działań informacyjno-promocyjnych 

Obowiązki informacyjne 
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Obowiązki Beneficjenta związane z oznaczaniem miejsca realizacji Projektu zależą od rodzaju Projektu oraz 
wysokości dofinansowania Projektu. Beneficjenci (za wyjątkiem tych, którzy muszą stosować tablice 
informacyjne i/lub pamiątkowe) są zobowiązani do umieszczenia w widocznym miejscu co najmniej 
jednego plakatu identyfikującego Projekt. 
 
Sposób oznaczania miejsca realizacji Projektu zależy od wysokości dofinansowania i charakteru Projektu.  

Oznaczanie miejsca realizacji Projektu. 

Obowiązki informacyjne 



Oznaczanie miejsca realizacji Projektu. 

Obowiązki informacyjne 

Jeśli Projekt jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, a w ramach 

programu uzyskał dofinansowanie na kwotę  

powyżej 500 tys. euro, 

 i który dotyczy:  

a) działań w zakresie infrastruktury 

lub 

b) prac budowlanych. 

Tablica informacyjna 

(w trakcie realizacji Projektu) 



Oznaczanie miejsca realizacji Projektu. 

Obowiązki informacyjne 

Po zakończeniu realizacji Projektu dofinasowanego na kwotę 

powyżej 500 tys. euro,  

który polegał na:  

a) działaniach w zakresie infrastruktury  

lub 

a) pracach budowlanych  

lub 

a) zakupie środków trwałych. 

Tablica pamiątkowa 

(po zakończeniu realizacji Projektu) 



Oznaczanie miejsca realizacji Projektu. 

Obowiązki informacyjne 

W przypadku Projektów, które nie wymagają: 

a) umieszczania tablicy informacyjnej  

lub 

a) umieszczania tablicy pamiątkowej. 

Plakat 

(w trakcie realizacji Projektu) 



Tablice informacyjne i pamiątkowe 

Obowiązki informacyjne 



Tablice informacyjne  

Obowiązki informacyjne 

Wielkość tablicy powinna zależeć od charakteru Projektu i lokalizacji tablicy. Minimalny rozmiar to 80x120 
cm (wymiary europalety). 
 
W przypadku Projektów związanych ze znacznymi inwestycjami infrastrukturalnymi i pracami 
budowlanymi powierzchnia tablicy informacyjnej nie może być mniejsza niż 6 m2. 
 
Tablicę informacyjną Beneficjent ma obowiązek umieścić w momencie faktycznego rozpoczęcia robót 
budowlanych lub infrastrukturalnych lub bezpośrednio po podpisaniu umowy o dofinansowaniu (nie 
później niż dwa miesiące od tej daty). 
 
Tablicę informacyjną należy umieścić w miejscu realizacji Projektu gdy prace prowadzone są w kilku 
lokalizacjach, należy ustawić kilka tablic w kluczowych dla Projektu miejscach 
 
Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana aż do zakończenia Projektu.  



Tablice pamiątkowe 

Obowiązki informacyjne 

Tablice pamiątkowe dużego formatu są właściwym sposobem oznaczenia przede wszystkim inwestycji 
infrastrukturalnych i budowlanych. Minimalny rozmiar wynosi 80x120 cm (wymiary europalety).  
 
W przypadku Projektów związanych ze znacznymi inwestycjami infrastrukturalnymi i pracami 
budowlanymi powierzchnia tablicy pamiątkowej nie powinna być mniejsza niż 6 m2. 
 
Mniejsze tabliczki pamiątkowe można wykorzystać tam, gdzie szczególnie istotne znaczenie ma dbałość o 
estetykę i poszanowanie dla kontekstu przyrodniczego, kulturowego lub społecznego. Na przykład małe 
tabliczki mogą posłużyć dla oznaczenia realizacji Projektów np. wewnątrz pomieszczeń, w pobliżu 
obiektów zabytkowych. Minimalny rozmiar tablicy pamiątkowej to format A3. Rozmiar tablicy nie może 
być jednak mniejszy niż format A4.  
 
Tablicę pamiątkową należy umieścić po zakończeniu Projektu – nie później niż 3 miesiące po tym fakcie. i 
musi być wyeksponowana minimum przez cały okres trwałości Projektu 



Plakat 

Obowiązki informacyjne 



Plakat 

Obowiązki informacyjne 

Plakatem może być wydrukowany arkusz papieru o minimalnym rozmiarze A3 (arkusz o wymiarach 
297×420 mm) 
 
Plakat musi być wyeksponowany w trakcie realizacji Projektu. Powinien być umieszczony w widocznym 
miejscu nie później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania. Plakat można zdjąć po zakończeniu Projektu. 
 
Plakat powinien być umieszczony w widocznym i dostępnym publicznie miejscu 



Strona internetowa 

Obowiązki informacyjne 

W przypadku posiadania własnej strony internetowej Beneficjent musi umieścić na niej: 
 

1. znak Unii Europejskiej, 
2. znak Funduszy Europejskich,  
3. herb województwa z napisem ,,Dolny Śląsk” 
4. krótki opis Projektu. 
a) cele Projektu, 
b) planowane efekty, 
c) wartość Projektu, 
d) wkład Funduszy Europejskich. 
 
Komisja Europejska wymaga, aby flaga UE z napisem Unia Europejska była widoczna w momencie 
wejścia użytkownika na stronę internetową, to znaczy bez konieczności przewijania strony w dół. 
 
Dodatkowo na stronie (niekoniecznie w miejscu widocznym w momencie wejścia) należy umieścić 
zestaw znaków Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz herb województwa z napisem ,,Dolny 
Śląsk”. 



Zasady umieszczania znaku Funduszy Europejskich oraz znaku Unii 
Europejskiej 

Obowiązki informacyjne 

Znak Funduszy Europejskich oraz znak Unii Europejskiej muszą być zawsze umieszczone w widocznym 
miejscu. Należy pamiętać, że aby ich umiejscowienie oraz wielkość były odpowiednie do rodzaju i skali 
materiału, przedmiotu lub dokumentu 
 

Znak Funduszy Europejskich należy umieszczać zawsze z lewej strony, znak Unii Europejskiej z prawej, a 
herb województwa z napisem ,,Dolny Śląsk”, pomiędzy znakiem FE a znakiem UE. 
 

Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki (logo), to nie mogą być one większe (mierzone 
wysokością lub szerokością) od flagi Unii Europejskiej.  
 
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące obowiązków informacyjno-promocyjnych Beneficjentów 
opisane są w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 
2014-2020 w zakresie informacji i promocji.  



Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca 
ul.  Strzegomska 2-4 

53-611 Wrocław 
 
 

tel. 71 776 58 12 
      71 776 58 13 

 
 
 
 
 

info.dip@umwd.pl 
 

www.dip.dolnyslask.pl 


