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Strategia komunikacji – dokument opisujący założenia oraz cele efektywnej 
komunikacji na temat Funduszy Europejskich

Strategia komunikacji POIiŚ na lata 2014-2020 – podstawa działań 
informacyjnych i promocyjnych instytucji w systemie realizacji programu

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 
2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Księga Identyfikacji Wizualnej (KIW) znaku marki FE i znaków programów 
polityki spójności na lata 2014-2020

Umowa o dofinansowanie + załącznik: OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA



CEL DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

Informowanie opinii publicznej oraz osób 
i podmiotów uczestniczących w projekcie o tym, 

że dane przedsięwzięcie/zakup było możliwe m.in. 
dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

Jako beneficjent realizujący przedsięwzięcia 
współfinansowane z funduszy UE jesteś 

najważniejszym uczestnikiem tego procesu.

Pamiętaj! Podstawowe obowiązki nie są uciążliwe, ale 
konieczne. Ich wypełnienie będzie podlegało kontroli.



1. Oznaczanie znakiem FE, barwami RP i znakiem UE wszystkich 

działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu:

• dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz 

do wiadomości publicznej: np. dokumentacja przetargowa, 

ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów i wniosków

• dokumenty i materiały dla osób i podmiotów 

uczestniczących w projekcie: np. zaświadczenia, certyfikaty, 

listy obecności, prezentacje multimedialne, 

korespondencja, umowy

2. Umieszczenie plakatu / tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej 

w miejscu realizacji projektu

3. Strona www – umieszczenie informacji o otrzymanym 

dofinansowaniu na swojej stronie internetowej

4. Dokumentacja działań info-promo

Obowiązki informacyjno-promocyjne:



Od momentu uzyskania dofinansowania

Strona internetowa – jak najszybciej

Plakat / tablica informacyjna – po podpisaniu umowy 
o dofinansowanie / w momencie rozpoczęcia robót budowlanych

Terminy – od kiedy należy wypełniać 
obowiązek info-promo?

Szczegółowe wymagania dotyczące obowiązków informacyjno-promocyjnych w 
konkretnym projekcie doprecyzowuje Twoja umowa o dofinansowanie



Oznaczanie dokumentacji 
wstecz lub „na zapas”

Jeżeli prowadziłeś działania w ramach projektu w okresie 

poprzedzającym moment uzyskania dofinansowania, nie masz 

obowiązku uzupełnienia odpowiednimi znakami i informacjami 

dotychczas powstałej dokumentacji dotyczącej projektu.

Możesz oznaczyć segregator lub segregatory, w których 

przechowywane są dokumenty dotyczące realizacji projektu.



Księga Identyfikacji Wizualnej znaku marki 

Fundusze Europejskie i znaków programów 

Polityki Spójności 2014-2020

Gdzie znaleźć znaki FE, barwy RP, znak UE 

i wzory graficzne plakatów, 

tablic informacyjnych i pamiątkowych?

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja



Obowiązkowe zestawienie znaków

• Należy stosować pełnokolorowy zestaw znaków FE z barwami RP i znakiem UE w przypadku materiałów: plakaty, strony www, 
mailing, publikacje, zaświadczenia, dyplomy, programy szkoleń, itp.

• Nie należy stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej



Oznakowanie dokumentacji:
• ciągiem znaków należy oznaczać wszystkie dokumenty związane z projektem, 

które podawane są do informacji publicznej, 
• a także dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w 

projekcie.

Dokumenty przetargowe, 
umowy

Ogłoszenia, analizy i raporty

Wnioski, segregatory 

Korespondencja, 
zaproszenia 

Zaświadczenia, certyfikaty

Materiały informacyjne

Prezentacje multimedialne

Program szkoleń, listy 
obecności



Oznaczanie miejsca projektu:

Tablica informacyjna:
• w trakcie realizacji projektu
• projekty budowlane lub infrastrukturalne
• projekty dofinansowane kwotą powyżej 500 tys. euro

Tablica pamiątkowa:
• po zakończeniu realizacji projektu
• projekty budowlane lub infrastrukturalne, dofinansowane kwotą powyżej 500 tys. euro

Plakat informacyjny:
• w trakcie realizacji projektu
• projekty nie objęte obowiązkiem umieszczania ww. tablic



Wzór tablicy informacyjnej i pamiątkowej jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać znaków, informacji etc. poza 
uzupełnianiem treści we wskazanych polach. 

Znaki i informacje muszą być widoczne i czytelne ulokowane tam, gdzie prowadzone są prace budowlane lub infrastrukturalne - wielkość tablicy 
powinna zależeć od charakteru projektu i lokalizacji tablicy. Min. rozmiar to 80x120 cm. W przypadku projektów związanych z inwestycjami 
infrastrukturalnymi i pracami budowlanymi rekomendujemy, aby powierzchnia tablicy informacyjnej nie była mniejsza niż 6 m2. 

Oznaczanie miejsca projektu: 
tablica informacyjna

Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana przez okres trwania prac aż 
do zakończenia projektu. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę musisz wymienić 
lub odnowić.

Jeśli prowadzisz prace w kilku lokalizacjach, należy ustawić kilka tablic 
w kluczowych dla projektu miejscach. W przypadku inwestycji liniowych 
powinieneś przewidzieć ustawienie przynajmniej dwóch tablic informacyjnych 
na odc. początkowym i końcowym. Tablic może być więcej w zależności od 
potrzeb.

Jeśli dobierzesz odpowiednio trwałe materiały, tablica informacyjna może 
następnie służyć Ci jako tablica pamiątkowa.

Jakie informacje musi zawierać?

• nazwę beneficjenta

• tytuł projektu

• cel projektu (opcjonalnie)

• wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie)

• znak FE, barwy RP, znak UE

• adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie)



Przykład błędnie ulokowanej tablicy



Przykład błędnie ulokowanej tablicy



Tablicę pamiątkową musisz umieścić po zakończeniu projektu 
– nie później niż 3 miesiące po tym fakcie.

Tablica pamiątkowa musi być wyeksponowana minimum przez cały okres trwałości 
projektu.

Tablice pamiątkowe mogą być albo dużego formatu, albo mieć formę mniejszych 
tabliczek. Wybór właściwej wielkości tablicy powinieneś uzależnić od rodzaju 
projektu, jego lokalizacji oraz planowanego miejsca ekspozycji tablicy. Niezależnie 
od rozmiaru zwróć uwagę na to, by znaki i informacje były czytelne i wyraźnie 
widoczne.

Tablicę informacyjną możesz przekształcić w tablicę pamiątkową, o ile została 
wykonana z wystarczająco trwałych materiałów. Wtedy jej lokalizacja nie zmieni 
się.

Jeśli tablice pamiątkowe dużych rozmiarów są stawiane na nowo, zasady 
lokalizacji są takie same, jak dla tablic informacyjnych.

Tablicę pamiątkową małych rozmiarów powinieneś umieścić w miejscu 
widocznym i ogólnie dostępnym. Mogą być to np. wejścia do budynków.

Jakie informacje musi zawierać?

• nazwę beneficjenta

• tytuł projektu

• cel projektu (opcjonalnie)

• wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie)

• znak FE, barwy RP, znak UE

• adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie)

Oznaczanie miejsca projektu: 
tablica pamiątkowa



Oznaczanie miejsca projektu: 
plakat informacyjny

Plakat informacyjny: przynajmniej jeden, wyeksponowany w widocznym i dostępnym publicznie miejscu (wejście do budynku,
recepcja). Jeśli działania w ramach projektu realizowane są w kilku lokalizacjach, plakat należy umieść w każdej z nich.

Jak duży musi być plakat i z jakich materiałów możesz go wykonać?

Wymiary: Arkusz papieru o min. rozmiarze A3 (297×420 mm) lub z innego, trwalszego tworzywa, np. z plastiku, odpowiednio
zabezpieczony, aby przez cały czas ekspozycji wyglądał estetycznie.

Jakie informacje musi zawierać?

• nazwę beneficjenta

• tytuł projektu

• cel projektu (opcjonalnie)

• wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie)

• znak FE, barwy RP, znak UE

• adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie)



Symbol UE oraz odniesienie do Unii muszą być widoczne w momencie wejścia 
użytkownika na stronę www, bez konieczności przewijania w dół. Odniesienie do 
odp. Funduszu musi być widoczne na tej samej stronie internetowej

Oznaczanie www, sposób 1: 
ciąg znaków w miejscu widocznym w momencie wejścia na stronę

Oznaczanie www, sposób 2: 
flaga UE z napisem Unia Europejska w widocznym miejscu (przy wejściu na stronę) oraz 
odpowiednie zestawienie znaków w innym miejscu na tej samej stronie

Informacje o projekcie można umieścić na stronie głównej, 
istniejącej już podstronie, odrębnej podstronie przeznaczonej dla 
projektu

Oznaczanie strony internetowej



Dokumentowanie realizacji działań 
informacyjno-promocyjnych

Wszystkie obowiązki i działania informacyjno-promocyjne muszą zostać udokumentowane

Dokumentację należy przechowywać wraz z pozostałymi dokumentami projektowymi przez czas 
określony w umowie o dofinansowanie

Dokumentacja może być przechowywana w formie papierowej lub elektronicznej

Koszty tych działań należy dokumentować w taki sam sposób jak inne wydatki

Dokumentacja może być poddana kontroli



Oznaczanie środków trwałych

W perspektywie 2014-2020 oznaczanie zakupionych w ramach projektu 

środków trwałych (sprzętów, wyposażenia, urządzeń) nie jest 

obowiązkowe. Jest to dobra praktyka, gdyż środki trwałe same w sobie są 

świetnym nośnikiem informacji i promocją projektu, który mógł być 

zrealizowany dzięki FE.



Aktywności w zakresie realizowanych projektów 

– usprawnienie modelu komunikacyjnego

Planowane wydarzenia

Obowiązek przekazywania informacji do KE  

Zaproszenia / zapowiedzi promocja@cupt.gov.pl



Gadżety – jakie rodzaje? Dlaczego?

Zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów 
polityki spójności 2014-2020 pkt. 6.1, nie rekomendujemy produkcji 
i dystrybucji przedmiotów promocyjnych typu gadżety do promocji 
projektów. Oznacza to, że wykorzystać tego typu przedmioty 
promocyjne możesz tylko jako element wspierający inne działanie. 

Przy tym powinieneś dokonać takiej selekcji materiałów promocyjnych, 
aby były dobrze dopasowane do celu komunikacyjnego działania. 

Jeśli uda się osiągnąć cel komunikacyjny bez korzystania z gadżetów, to 
należy z nich zrezygnować. 

Wszystkie oznaczenia na przedmiotach służących promocji Funduszy 
Europejskich powinny być wykonane w sposób trwały, trudny do 
usunięcia. 

właściwie wybrane 
przedmioty

dopasowane do celu 
komunikacyjnego

wykonane i oznaczone 
w sposób trwały



Przykłady wykonanych materiałów 
promocyjnych

Materiały promocyjne wykonane w roku 2019 m.in. 
na konferencje, szkolenia oraz targi CUPT. Oznakowane 
zgodnie z wizualizacją programów realizowanych przez 
CUPT w obecnej perspektywie.



Gdzie szukać pomocy?

• Opiekun projektu w instytucji, z którą podpisano umowę

• Punkt Konsultacyjny, jeśli taki funkcjonuje przy danej instytucji

• Konsultanci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 

Lista punktów informacyjnych dostępna jest na stronie internetowej:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

Gdzie znaleźć pomoc w sprawach związanych z promocją projektów?

Punkt informacyjny POIiŚ (2014–2020) w Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych: promocja@cupt.gov.pl; (22) 262 06 83; (22) 262 05 32; 

(22) 375 27 80; (22) 262 06 09.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
mailto:promocja@cupt.gov.pl


Wszystkie pytania :

• dotyczące informacji i promocji projektów finansowanych 
z Funduszy UE w tym m.in.: ich oznakowania, produkcji gadżetów 
czy zmianach dotyczących budżetów określonych 
w umowach;

• inne indywidualne dotyczące problemów niestandardowych 
(konsultacje z IZ, bezpośrednie podejście do każdego przypadku).

W jakim zakresie Ci pomożemy?



Biuletyn CUPT

www.cupt.gov.pl/biuletyn-cuptZapisz się:



Instrukcja rejestracji – krok po kroku

Krok 1 wejdź na stronę www.cupt.gov.pl 

Krok 2 kliknij „Zapisz się” 



„Zapisz się”  za pośrednictwem e-mail „Zapisz się” poprzez elektroniczny formularz



Kampania CUPT

• Promocja nowoczesnego transportu (drogi, koleje, 
transport miejski) dzięki Funduszom Europejskim

• Promocja programu „Dostępność plus” poprzez 
dostosowane video dla osób niepełnosprawnych

• Podsumowanie perspektywy 2014-2020

Link do kanału CUPT: 
www.youtube.com/channel/UCTThkAjtgmD8xUuMtj5uhqA

https://www.youtube.com/watch?v=Tro0b0heI_U
https://www.youtube.com/watch?v=Tro0b0heI_U
https://www.youtube.com/watch?v=8EotydeHd8c
https://www.youtube.com/watch?v=8EotydeHd8c


Kontakt

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

tel. (22) 262 05 00, fax (22) 262 05 01

e-mail: cupt@cupt.gov.pl

www.cupt.gov.pl



Agnieszka Sitko, Paulina Żebrowska

Wydział Informacji i Promocji

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Dziękujemy za uwagę


