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Oznaczanie miejsca realizacji projektu 

Projekt dofinansowany na kwotę powyżej 500 tys. euro 
polegający na działaniach w zakresie infrastruktury lub pracach 

budowlanych lub dotyczący zakupu środków trwałych  

 W trakcie  projektu (infrastruktura lub prace 
budowlane) – TABLICA INFORMACYJNA 

 Po realizacji projektu (infrastruktura/ prace 
budowlane lub zakup środków trwałych) –  
TABLICA PAMIĄTKOWA 

Plakat 
informacyjny 

TAK NIE 



 
 

Tablice informacyjne i pamiątkowe (1) 

Tablica informacyjna/pamiątkowa musi zawierać: 
• tytuł projektu 
• cel projektu 
• nazwę beneficjenta 
• zestawienie znaków 
• adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 
 

 
 
 

Tablica pamiątkowa 

• 80x120 cm 

• 200x300 cm Tablica informacyjna 

• 80x120 cm 

• 200x300 cm Tablica pamiątkowa 
(mniejsze tabliczki) 

A3 

http://www.mapadotacji.gov.pl/


 
 

Tablice informacyjne/pamiątkowe (2) 
Pamiętaj! Znak UE wraz z odniesieniem do Unii i funduszu, tytuł projektu i 
cel projektu muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy 

Odpowiednie 
zestawienie 
znaków. 



 
 

Tablice informacyjne/pamiątkowe (3) 

 

• Wzór tablicy jest obowiązkowy 

• Tablica informacyjna i pamiątkowa nie mogą zawierać 
innych informacji i elementów graficznych 

 



 
 

Tablice informacyjne/pamiątkowe (4) 

Zadbaj, by były dopasowane do charakteru otoczenia: 

• nie powinny zakłócać ładu przestrzennego 

• wielkość, lokalizacja i wygląd powinny być zgodne z 
lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczącymi estetyki 
przestrzeni publicznej i miast oraz zasadami ochrony 
przyrody. 

 

Możesz wykorzystać mniejsze tabliczki pamiątkowe, gdy 
szczególnie istotne znaczenie ma dbałość o estetykę oraz 
poszanowanie dla kontekstu przyrodniczego, kulturowego lub 
społecznego. Na przykład do oznaczenia realizacji projektów w 
pobliżu obiektów zabytkowych. 

 



Tablice pamiątkowe - tzw. projekty 
powtarzające się (1) 

Dotyczy: 

• projektów POPT współfinansowanych z Funduszu Spójności: 
• „całkowite wsparcie publiczne na operację przekracza  

500 000 EUR i operacja dotyczy zakupu środków trwałych” 

• projektów powtarzanych cyklicznie, np.: 



Tablice pamiątkowe - tzw. projekty 
powtarzające się (2) 

KE zgodziła się na rozwiązanie dwuetapowe: 

1. Tablica pamiątkowa w formie elektronicznej (po 
zakończeniu danego projektu, jeśli jest cykliczny i ponownie 
będzie realizowany) 

2. Nie później niż trzy miesiące po zakończeniu ostatniego 
projektu tzw. powtarzającego się Beneficjent umieszcza 
stałą tablicę pamiątkową /billboard dużego formatu w 
miejscu łatwo widocznym dla społeczeństwa (zgodnie z 
rozporządzeniami unijnymi: 1303/2013 i 821/2014) 



Działania promocyjne 

 Współpracujemy z mediami (internet, TV, radio, 
prasa) 

Wydajemy publikacje o Funduszach Europejskich 

Dbamy, by FE były aktywne w social mediach 



PUBLIKACJE I WYDAWNICTWA 

Biuletyn FE  
w Polsce  (kwartalnik) 

Publikacje tematyczne 

   (ulotki, broszury) 

 

Własne: 



SOCIAL MEDIA  
 Facebook: profile „Fundusze 

Europejskie”, „Dostępność Plus”  
 Portal funduszeeuropejskie.gov.pl  
 
Zasady prowadzenia:  

 Atrakcyjny wygląd wpisów 
 Nacisk na treści multimedialne 

Prosty język 
 Prezentacja efektów FE 
 Dostępność: opisy grafik, czytelny 

sposób publikacji, transkrypcje 
tekstowe 
w plikach dźwiękowych 

 
 
 



 
 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
 


