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PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKACH 
INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

Jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z działania 1.1  Działalność badawczo-

rozwojowa jednostek naukowych? 

Pamiętaj, że decydując się na korzystanie ze wsparcia zobowiązałeś się do informowania 

o dofinansowaniu z Unii Europejskiej i jest to jeden z warunków rozliczenia projektu.

Jak spełnić ten obowiązek i jednocześnie pochwalić się światu efektami inwestycji?  

Oznacz materiały dotyczące projektu logotypem programu 

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu oraz materiały informacyjno-promocyjne 

muszą zawierać logotyp programu regionalnego. W przypadku inwestycji w zaplecze 

badawcze jest to:  

Pobierz logotyp EFRR ze strony www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce:

“Weź udział w promocji programu”. 

    

Gdzie zamieścić logotyp?  

Pamiętaj o zamieszczeniu logotypu na stronie internetowej, a także wszystkich materiałach 

komunikacyjnych dotyczących projektu. Mogą to być na przykład: informacje prasowe, 
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https://www.funduszedlamazowsza.eu/zasady-dla-umow-i-aneksow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r/#pliki-do-pobrania


newslettery, mailingi, filmy, materiały konferencyjne, prezentacje multimedialne, broszury, 

zaproszenia na uroczystości. Pamiętaj też o zamieszczeniu logotypu na wszystkich 

dokumentach dotyczących projektu, m.in.: dokumentacji przetargowej, ogłoszeniach, 

raportach, umowach, zaświadczeniach, certyfikatach. 

Oznacz miejsce realizacji projektu 

Każdy projekt, którego dofinansowanie przekracza 500 tys. euro musi zostać oznaczony 

za pomocą tablicy informacyjnej. Minimalny rozmiar tablicy to 80 x 120 cm. 

Po zakończeniu realizacji projektu obok inwestycji powinna pojawić się także tablica 

pamiątkowa. Rolę tablicy pamiątkowej może pełnić zamieszczona wcześniej tablica 

informacyjna. Pamiętaj, aby wielkość, lokalizacja i wygląd były zgodne z lokalnymi 

regulacjami lub zasadami dotyczącymi estetyki przestrzeni publicznej i miast, a także 

zasadami ochrony przyrody.  
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PAMIĘTAJ O DODATKOWYCH 
OBOWIĄZKACH INFORMACYJNYCH

Nie zapomnij o dodatkowych obowiązkach informacyjnych, czyli udokumentowaniu 

efektów Twojego projektu za pomocą zdjęć oraz filmu. A dokładniej? 

• zdjęć o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 DPI (uwzględniających stan początkowy 

oraz zakończone zadania lub etapy projektu), 

• materiału wideo prezentującego efekty projektu (co najmniej o długości 60 sekund) – 

pamiętaj o zamieszczeniu  w materiale logotypu programu! 

Dodatkowe obowiązki dotyczą wszystkich  beneficjentów realizujących projekty z zakresu 

infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Znajdziesz je w  umowie 

o dofinansowanie lub aneksie (§ 15 Obowiązki informacyjne). Po zakończeniu każdego 

zadania (etapu) należy udostępnić stworzoną dokumentację za pomocą modułu 

Dokumentacja i/lub Korespondencja w systemie służącym do obsługi Twojego projektu 

(SL2014). Masz na to 7 dni. W celu zwiększenia promocji Twojego projektu zamieść też 

materiały na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

   

Pamiętaj, że dodatkowe obowiązki to jednocześnie szansa na szerszą promocję 

Twojego projektu. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie materiały mogą 

być wykorzystane w ramach działań informacyjno-promocyjnych 

dotyczących funduszy europejskich prowadzonych przez MJWPU, 

a także inne instytucje (m.in. Komisję Europejską).
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JAKIE WYDATKI PROMOCYJNE 
MOGĄ ZOSTAĆ DOFINANSOWANE?

Fundusze Europejskie to również środki na dofinansowanie promocji Twojego projektu. 

Jakie wydatki mogą być dofinansowane w ramach podpisanej umowy? 

         1) Projekty dofinansowane w konkursach nr RPMA.01.01.00-IP.01-14-039/16 oraz RPMA.01.01.00-IP.01-14-061/17.

      2) Projekty dofinansowane w konkursie nr RPMA.01.01.00-IP.01-14-099/19.

• oznaczenia, billboardy, tablice 
informacyjno-promocyjne, 
tablice pamiątkowe związane 
z  realizacją projektu

• organizacja spotkania 
informacyjnego

• strona internetowa dotycząca 
projektu 

Projekty dofinansowane 
przed 2020 rokiem 1

Projekty dofinansowane 
po 2020 roku 2

• oznaczenia, billboardy, tablice 
informacyjno-promocyjne, tablice 
pamiątkowe związane z realizacją 
projektu

• organizacja spotkania 
informacyjnego

• strona internetowa dotycząca 
projektu 

• broszury, foldery, publikacje
• ulotki
• filmy
• zdjęcia 
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ZAPREZENTUJ PROJEKT NA 
STRONIE INTERNETOWEJ

Podstawowym źródłem informacji o projekcie jest strona internetowa Twojej instytucji. 

Zadbaj o to, aby każdy odwiedzający mógł łatwo dotrzeć do informacji, że realizujesz 

działania dofinansowane ze środków europejskich. Najlepszym sposobem będzie 

zamieszczenie flagi z napisem Unia Europejska w widocznym miejscu na stronie głównej 

i przekierowanie do podstrony z prezentacją projektu (lub kilku projektów europejskich). 

Przykład flagi umieszczonej u góry strony:

Źródło: https://imid.med.pl/pl/

Flaga po kliknięciu w którą 

pojawia się podstrona o 

dofinansowanych projektach

Pamiętaj, jeśli projekt dotyczy również innych instytucji (np. w roli partnerów lub jest w nich 

realizowany) tam również powinny zostać zamieszczone informacje o dofinansowaniu.
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https://imid.med.pl/pl/


Podstrona lub strona projektowa 

Informację o dofinansowanym projekcie możesz zamieścić w formie artykułu, 

podstrony lub strony projektowej. Niezależnie od tego, którą formę wybierzesz pamiętaj 

o zamieszczeniu widocznego przekierowania ze strony głównej Twojej instytucji. Dzięki 

temu ułatwisz odbiorcom dotarcie do informacji. 

Przykład podstrony projektowej:

Podstronę możesz też zatytułować nazwą 

inwestycji lub hasłem „Projekty UE”

Na tej podstronie znajdziesz informacje 

o projekcie, ofercie dla biznesu, zespole 

badawczym, czy publikacjach. 

Źródło: https://www.kopernik.org.pl/o-nas/badania-i-rozwoj-ppk
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https://www.kopernik.org.pl/o-nas/badania-i-rozwoj-ppk


Przykład podstrony z kilkoma projektami:

Jakie informacje musi zawierać opis projektu?

• logotyp programu regionalnego;

• cele projektu;

• planowane efekty;

• wartość projektu;

• wartość dofinansowania z Unii Europejskiej.

Źródło: https://brodnowski.pl/o-szpitalu/projekty-dofinansowane/projekty-dofinansowane-przez-unie-europejska

Zobacz przykład podstrony prezentującej 

różne projekty dofinansowane przez 

Unię Europejską. Po kliknięciu w wybrany 

projekt uzyskasz szczegółowe informacje 

oraz zobaczysz efekty.

Pamiętaj, że informacja zamieszczona na stronie internetowej jest Twoją wizytówką. Nie 

ograniczaj się tylko do obowiązkowych elementów. Zamieść zdjęcia, grafiki, materiały 

filmowe, które pokażą odbiorcom postępy w realizacji projektu i jego efekty. Zadbaj o to, 

aby było to stałe miejsce pozyskiwania informacji o dalszych losach Twojej inwestycji (na 

przykład przez publikację aktualności, raportów, informacji o osiągnięciach, kontaktu).
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https://brodnowski.pl/o-szpitalu/projekty-dofinansowane/projekty-dofinansowane-przez-unie-europejska


Źródło: https://cnt.edu.pl/projekty/mcb/ 

Przykład rozbudowanej podstrony projektowej:
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Znajdziesz tu m.in.: logotyp programu, informacje o projekcie i jego efektach, zdjęcia, 

filmy, partnerów projektu, a także aktualności.

https://cnt.edu.pl/projekty/mcb/


PROMUJ PROJEKT W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Media społecznościowe są świetnym narzędziem do promocji projektów. W zależności 

od serwisu społecznościowego, informację o dofinansowaniu możesz uwzględnić 

w opisie profilu, jego wizualizacji, wpisach, grafikach czy też udostępnianych materiałach 

filmowych. Możesz również założyć osobny profil, dedykowany dofinansowanej 

inwestycji i zamieszczać tam wszystkie aktualności.

Na co zwrócić uwagę? 

• Jeśli przygotowujesz grafikę do mediów społecznościowych zamieść na niej logotyp 

programu regionalnego. 

• Ułatwiaj odbiorcom zdobycie informacji o dofinansowaniu projektu przez Unię 

Europejską. Nie musisz zamieszczać pełnej nazwy programu. Wystarczy jeśli 

podasz informację, że projekt jest dofinansowany z funduszy europejskich. Zamieść 

też w hasztagach kluczowe zwroty: #FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie, 

#FunduszedlaMazowsza, #UE.

Możesz też oznaczyć we wpisie profil Fundusze 

Europejskie dla Mazowsza (@MJWPU) oraz profil 

Komisji Europejskiej (@EURegioPoland), abyśmy 

mogli wspierać Cię w promocji projektu.
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Przykład wpisów w mediach społecznościowych:

Zdjęcia przykładowych informacji o dofinansowanych projektach. 

Pamiętaj o zamieszczeniu hasztagów z kluczowymi hasłami, aby ułatwić 

odnalezienie Twoich wpisów.

Przykłady wpisów na profilu 
„Fundusze Europejskie dla Mazowsza”
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http://www.facebook.com/MJWPU


ORGANIZUJESZ WYDARZENIE 
PROMUJĄCE PROJEKT? 
ZADBAJ O WIDOCZNOŚĆ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Pamiętaj, żeby zawsze informować odbiorców o dofinansowaniu projektu z Unii 

Europejskiej, na przykład podczas wydarzeń poświęconych prezentacji projektu, spotkań 

z jego uczestnikami, partnerami, odbiorcami, mieszkańcami, czy mediami. 

W jaki sposób zorganizować wydarzenie promujące projekt?  

Jeśli planujesz organizację wydarzenia podsumowującego ważny etap projektu lub jego 

zakończenie pamiętaj o:  

• poinformowaniu MJWPU o planowanej uroczystości, 

• podkreśleniu roli finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej, 

• wyeksponowaniu flagi Unii Europejskiej podczas wydarzenia,  

• oznakowaniu materiałów komunikacyjnych związanych z projektem 

(np. zaproszenia, informacji prasowej, prezentacji, grafik),

• podaniu w mediach społecznościowych informacji, 

że  inwestycja otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej 

(jeśli Twoja instytucja posiada profil).

Pamiętaj, że poinformowanie o dofinansowaniu to Twój obowiązek wynikający 

z podpisanej umowy na realizację inwestycji. Jest to także okazja do pokazania 

Twojej aktywności i skuteczności w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania.
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CO JESZCZE MOŻESZ ZROBIĆ, ŻEBY 
WYPROMOWAĆ SWÓJ PROJEKT?

Nieodłącznym elementem każdej inwestycji, również dofinansowanej z funduszy 

europejskich, jest promocja. Do dyspozycji masz wiele bezkosztowych, a także płatnych 

działań, które mogą pomóc Ci zaprezentować projekt wśród potencjalnych odbiorców.  

Poniżej zamieszczamy przykłady i inspiracje do dodatkowych działań:  

• dedykowany baner na stronie głównej instytucji kierujący do informacji o projekcie;

• wpisy w mediach społecznościowych uwzględniające zdjęcia z efektami (dla 

zwiększenia zasięgów można wykorzystać płatną promocję);

• cykl artykułów o postępach w realizacji inwestycji publikowanych na stronie internetowej 

oraz wysyłane do mediów branżowych, partnerów i kontrahentów;

• wysyłka artykułów w newsletterze lub dedykowanym mailingu;

• przygotowanie e-booka do pobrania ze strony internetowej, prezentującego efekty 

projektu i możliwości jego dalszego wykorzystania;

Pamiętaj o zamieszczaniu logotypu programu regionalnego 

we wszystkich materiałach promocyjnych! 
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• przygotowanie broszury informacyjnej z ofertą 

wprowadzoną dzięki zrealizowanej inwestycji  

(elektronicznej lub np. drukowanej);

• artykuły eksperckie publikowane na własnej stronie 

internetowej oraz w mediach branżowych;

• wywiady  w  mediach branżowych, na blogach, czy profilach 

w mediach społecznościowych;

• filmy o projekcie udostępniane na stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych (np. wirtualna podróż po miejscu realizacji inwestycji, kulisy 

realizacji projektu, 10 faktów o naszej inwestycji, nowa oferta instytucji wprowadzona 

dzięki zrealizowanemu projektowi);

• spotkanie informacyjne dla odbiorców projektu; 

• briefingi prasowe dla mediów;

• relacja na żywo w mediach społecznościowych o zrealizowaniu kolejnego etapu 

inwestycji, zachęcająca do współpracy (na przykład nagrywana telefonem).

ZAINSPIRUJ SIĘ

Zobacz film „Jak technologia zmienia codzienną pracę zespołu 

medycznego” autorstwa Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego 

https://brodnowski.pl/o-szpitalu/projekty-dofinansowane/projekty-

dofinansowane-przez-unie-europejska/utworzenie-centrum-operacji-

naczyniowych-i-onkolog
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JAK MOŻEMY CI POMÓC? 
POCHWAL SIĘ EFEKTAMI FUNDUSZY 
EUROPEJSKICH!

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych realizuje szereg działań 

informacyjno-promocyjnych poświęconych efektom pomocy z Unii Europejskiej. Pochwal 

się nam swoim projektem! Wystarczy, że wyślesz wiadomość na  adres: 

media@mazowia.eu w treści wskazując jego nazwę. Zastanowimy się wspólnie w jaki 

sposób możemy wesprzeć Cię w promocji efektów.  

Nasze działania informacyjno-promocyjne to m.in.: 

• prowadzenie strony internetowej www.funduszedlamazowsza.eu;

• kampanie szerokiego zasięgu w internecie, prasie oraz radiu;

• aktywność w mediach społecznościowych (znajdziesz nas 

w  serwisach Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram 

oraz Pinterest);

• produkcja filmów promujących projekty;

• cykliczne Forum Rozwoju Mazowsza oraz konferencje 

regionalne;

• konkurs Lider Zmian oraz plebiscyt internetowy;

• magazyn Fundusze Europejskie na Mazowszu wydawany w formie e-wydania oraz 

drukowanej;

• publikacja „Perły Mazowsza” wydawana w formie elektronicznej oraz drukowanej.
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Nasze osiągnięcia: 

• Nagrody Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage za filmy   „Wybudzony” 

(2021), „Pałac w Korczewie” (2019) oraz „Dobrze być w użyciu” (2012),

• Nagroda branży eventowej Top Event 2019 za organizację 9. Forum Rozwoju Mazowsza.

W jaki sposób zorganizować wydarzenie promujące projekt?  

Jeśli planujesz organizację wydarzenia podsumowującego ważny etap projektu 

lub jego zakończenie pamiętaj o:  

Publikacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego


