
PROMOCJA PROJEKTÓW

Łódź, 20 lutego 2020 r.

ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI



www.cop.lodzkie.pl

Promocja Projektów  dofinansowanych przez 
Unie Europejską

Zwiększenie 

świadomości 

społeczeństwa

na temat udziału 

środków UE

w projektach

realizowanych                    

w ramach RPO WŁ

na lata 2014-2020
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Obowiązek promocji wynika z:

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ( Załącznik XII do tego 

rozporządzenia) 

 rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 

28 lipca 2014 r.

 Strategii Komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020

 Księgi Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze 

Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 

2014-2020.

 Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki 

spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/
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Beneficjent Funduszy Europejskich jest 
zobowiązany oznaczać:

 działania i materiały informacyjne i promocyjne,

 dokumenty związane z projektem podawane do  

wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników 

projektów,

 miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia. 

do kwoty  500 000 € - plakat informacyjny

powyżej 500 000 € - tablice informacyjne i/lub tablice 

pamiątkowe
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Promocja projektów

Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać

w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich 

działań informacyjnych i promocyjnych

Każde oznaczenie w wersji pełnokolorowej musi zawierać 

następujące znaki:

 znak Funduszy Europejskich 
(właściwy dla danego programu),

 barwy Rzeczypospolitej Polskiej,

 znak Unii Europejskiej

(właściwy dla danego funduszu).
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Kiedy powstaje obowiązek
promocji projektu?
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Wniosek o dofinansowanie 



www.cop.lodzkie.pl

Obowiązki informacyjne dla beneficjentów

1. Odpowiednie znaki

2. Umieszczenie plakatu lub tablicy (informacyjnej 

i/lub pamiątkowej)  w miejscu realizacji projektu 

3. Umieszczenie opisu projektu na stronie  

internetowej 
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Znaki – wersja pełnokolorowa

UWAGA !
Wszelkie logotypy są do pobrania na stronie: rpo.lodzkie.pl oraz cop.lodzkie.pl
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Znaki – wersja monochromatyczna
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UNIKAMY
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Plakat informacyjny
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Tablica informacyjna i/lub pamiątkowa
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Strona internetowa dotycząca projektu
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Inne narzędzia promocji



Zespół Promocji, 
Informacji i Komunikacji

Dziękuję za uwagę
Violetta Antkiewicz-Kafarska


