
Jak promować
projekty ?

  Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole
tel. 77 44 04 720 – 722   fax. 77 44 04 721

e-mail:  info@opolskie.pl
www.opolskie.pl;  www.rpo.opolskie.pl

www.facebook.com/opolskiePIFE

godziny otwarcia:

poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek-piątek 8:00 – 16:00

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
w Brzegu

ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg
tel. 77 444 17 78, 77 444 12 02

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 472 50 39, 77 403 41 79

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418 52 18 wew. 180, 183

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
w Nysie

ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa
tel. 77 448 25 86, 77 448 99 63

Jeśli jako beneficjent masz własną stronę internetową, 
to musisz na niej umieścić:

Wszystkie znaki Funduszy Europejskich i Unii Europej-
skiej oraz oficjalny logotyp promocyjny województwa 
opolskiego „Opolskie kwitnące” można znaleźć na 
stronie www.rpo.opolskie.pl. 

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków w za-
kresie informacji i promocji znajdziesz w „Podręczniku 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki 
spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, 
dostępnym na stronie www.rpo.opolskie.pl. Możesz 
także skontaktować się z opiekunem Twojego projek-
tu w instytucji, z którą podpisałeś umowę lub z Siecią 
Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich.

znak Unii Europejskiej,

znak Funduszy Europejskich,

oficjalny logotyp promocyjny województwa 
opolskiego „Opolskie kwitnące”,

krótki opis projektu.

    

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020.

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Opolskiego
Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Jakie informacje powinny 
się znaleźć na stronie
internetowej? 

4.

Gdzie można znaleźć wzory
graficzne znaków
Funduszy Europejskich
i Unii Europejskiej?

5.

Gdzie szukać pomocy
w sprawach związanych
z promocją projektów? 

6.



-

Tablicę informacyjną należy umieścić w miejscu 
realizacji projektu w momencie faktycznego rozpo-
częcia robót budowlanych lub infrastrukturalnych,
w dobrze widocznym i ogólnie dostępnym miejscu. 
Powinna być wyeksponowana przez cały okres trwa-
nia prac aż do zakończenia projektu. Tablica informa-
cyjna musi zawierać nazwę beneficjenta, tytuł projek-
tu, cel projektu, zestaw logotypów oraz adres por-
talu www.mapadotacji.gov.pl. Minimalny rozmiar 
tablicy to 80x120 cm. W przypadku projektów 
związanych ze znacznymi inwestycjami infrastruktu-
ralnymi i pracami budowlanymi, powierzchnia tablicy 
informacyjnej powinna wynosić min. 6 m2. 

Tablicę pamiątkową należy umieścić w miejscu 
realizacji projektu po jego zakończeniu, ale nie 
później niż 3 miesiące po tym fakcie i musi być wyeks-
ponowana minimum przez cały okres trwałości 
projektu. Tablica pamiątkowa musi zawierać te same 
informacje, co tablica informacyjna, jednak może być 
przygotowana w dwóch formatach:

tablica pamiątkowa dużego formatu – dla oznacze-
nia inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych. 
Minimalny rozmiar wynosi 80x120 cm. W przypad-
ku projektów związanych ze znacznymi inwestycja-

mi infrastrukturalnymi i pracami budowlanymi, 
powierzchnia tablicy informacyjnej powinna wyno-
sić min. 6 m2;

Kto? Oznaczenie projektu

Jeśli realizujesz projekt dofinasowany 
z EFRR na kwotę powyżej 500 tys. 
euro wkładu publicznego, który 
dotyczy: 
a) działań w zakresie infrastruktury 
lub
b) prac budowlanych.

Tablica informacyjna
(w trakcie realizacji 

projektu)

Jeśli zakończyłeś realizację projektu na 
kwotę powyżej 500 tys. euro wkładu 
publicznego, który polegał na: 
a) działaniach w zakresie infrastruktury   
    lub
b) pracach budowlanych
    lub
c) zakupie środków trwałych.

Tablica pamiątkowa
(po zakończeniu realizacji 

projektu)

Jeśli nie jesteś zobowiązany do:
a) umieszczania tablicy informacyjnej     
    lub
b) umieszczania tablicy pamiątkowej.
(dotyczy projektów dofinansowanych 
z EFRR i EFS)

Plakat
(w trakcie realizacji 

projektu)

Plakat należy umieścić w trakcie realizacji projektu, 
w widocznym i ogólnie dostępnym miejscu nie 
później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania. 
Plakat powinien zawierać nazwę beneficjenta, 
tytuł i cel projektu, wysokość wkładu Unii Europej-
skiej, zestaw logotypów, a także adres portalu
www.mapadotacji.gov.pl. Rozmiar plakatu nie 
może być mniejszy niż format A3.

mniejsze tabliczki pamiątkowe – do oznaczenia 
realizacji projektów np. wewnątrz pomieszczeń, 
w pobliżu obiektów zabytkowych, w miejscach, 
gdzie znaczenie ma dbałość o estetykę. Rekomen-
dowany minimalny rozmiar tablicy pamiątkowej
to format A3. Rozmiar tablicy nie może być mniej-
szy niż format A4.

B enefi cjent : [Twoja nazwa do uzupełnienia]

[ Twój t yt uł p roje k t u d o u zupe ł nie nia]

Cel p rojek t u: [Twój cel projektu do uzupełnienia]

www.mapadot acji. gov.pl

Celem projektu jest [Twój cel projektu do uzupełnienia]

www.mapadotacji.gov.pl

Celem projektu jest [Twój cel projektu do uzupełnienia]

[Twoja nazwa do uzupełnienia] realizuje projekt 
dofinansowany z Funduszy Europejskich 
[Twój tytuł projektu do uzupełnienia]

Celem projektu jest [Twój cel projektu do uzupełnienia]

Dofinansowanie projektu z UE: [Kwota do uzupełnienia]

Celem projektu jest [Twój cel projektu do uzupełnienia]Celem projektu jest [Twój cel projektu do uzupełnienia]Celem projektu jest [Twój cel projektu do uzupełnienia]

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia, masz nie tylko 
prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Infor-
macje o dofinansowaniu powinieneś podawać
w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich 
działań informacyjnych i promocyjnych, jakie w związ-
ku z nim podejmujesz, ponieważ obywatele Unii Euro-
pejskiej mają prawo wiedzieć, w jaki sposób 
wydawane są jej pieniądze.

Aby poinformować uczestników i odbiorców rezulta-
tów projektów o uzyskanym dofinansowaniu musisz:

Sposób oznaczenia projektu zależy od rodzaju 
projektu oraz wysokości jego dofinansowania.
Sprawdź, jak musisz oznaczyć swój projekt: 

oznaczyć znakiem Unii Europejskiej, znakiem 
Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logotypem 
promocyjnym województwa opolskiego „Opolskie 
kwitnące” wszystkie działania informacyjne
i promocyjne, dokumenty związane z realizacją 
projektu, które podawane są do wiadomości 
publicznej, dokumenty i materiały dla osób
i podmiotów uczestniczących w projekcie, 

umieścić plakat lub tablicę (informacyjną i/lub 
pamiątkową) w miejscu realizacji projektu,

umieścić opis projektu na stronie internetowej 
(jeśli posiadasz).

Dlaczego należy
promować projekty?

1.

Jakie są obowiązkowe
działania informacyjne
i promocyjne?

2.

Jak oznaczać miejsce
projektu?

3.

Wzór tablic:

Wzór plakatu:


