
  Załącznik nr 6 

Wzór wizualizacji 1  
 

Każdy Wnioskodawca realizujący projekt w „Konkursie dotacji dla prasy lokalnej na działania 
informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich” zobowiązany jest do oznakowania wszystkich działań 
realizowanych w projekcie, także dokumentów związanych z projektem podawanych do wiadomości 
publicznej.  

Na informacj ę o dofinansowaniu projektu składaj ą się oznakowanie oraz komunikat słowny. 

1. Rekomendowany zakres informacji o współfinansowa niu projektu to: 

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej 

 
Wnioskodawca w zestawieniu znaków może wykorzystywać swoje logo.  
 

2. Minimalny zakres wizualizacji 
W przypadku małych materiałów, na których napis dotyczący funduszu, z którego pochodzi 
dofinansowanie, będzie nieczytelny, można umieścić znak graficzny UE tylko z napisem Unia 
Europejska. Zastosowanie logo Ministerstwa jest wówczas opcjonalne. 

 

 

UWAGA! Je żeli przedmiot lub materiał (wykorzystywany do promo cji) jest zbyt mały, by 
zawierać obowi ązkowe oznakowanie, nie mo że być współfinansowany w projekcie dotacyjnym. 

3. Główne zasady dotycz ące wizualizacji: 

a. Znak Funduszy Europejskich i znak Unii Europejskiej muszą być czytelne dla odbiorcy. Należy 
umieścić je zawsze w widocznym miejscu . Ich umiejscowienie oraz wielkość muszą być 
odpowiednie do charakteru i skali materiału. 

b. Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony (w zestawieniach pionowych 
na górze), a znak Unii Europejskiej – z prawej (w zestawieniach pionowych na dole). Logo 
Ministerstwa Rozwoju oraz Wnioskodawcy – jeśli są wykorzystywane – powinny znaleźć się 
pomiędzy nimi. 

c. W przypadku, gdy nie jest możliwe umiejscowienie znaków w poziomie, można zastosować 
ułożenie pionowe tak, by znak Funduszy Europejskich znajdował się na górze, a znak UE na 
dole. Poniżej prezentacja 2 wariantów takiego zestawienia znaków. 

                                                      
1 Ministerstwo Rozwoju zastrzega sobie prawo do aktualizacji Wzoru wizualizacji. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d. Liczba zestawionych ze sobą znaków nie może 
przekraczać czterech (łącznie ze znakami Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej). 

e. Jeżeli w zestawieniu lub na materiale występują inne, dodatkowe znaki, to nie mogą być one 
większe (mierzone wysokością lub szerokością) od symbolu Unii Europejskiej. 

f. Na stronach internetowych znaki FE i UE powinny występować zawsze w kolorze, w 
przypadku innych materiałów lub przedmiotów – zawsze, gdy jest to możliwe.  

f. W przypadku znaku Funduszy Europejskich oraz znaku UE nie wolno: 

− stosować innych kolorów i czcionek niż wskazane  
− umieszczać znaków na agresywnym, wielobarwnym tle 
− zniekształcać proporcji znaków przez ściąganie i rozciąganie 
− zmniejszać minimalnych odległości między znakami3 oraz naruszać pola ochronnego znaków4 
− zmieniać proporcji elementów oznakowania 
− używać skrótu Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (EFSI) 

W przypadku stron internetowych oraz materiałów multimedialnych dopuszczalne jest tworzenie i 
stosowanie animowanych wersji elementów wizualizacji. Nie zwalnia to z obowiązku zamieszczenia 
na początku lub na końcu materiału (lub w innej formie  np. w postaci paska z zestawieniem znaków) 
pełnej formy identyfikacji wizualnej. 

Ogólne zasady oznaczania materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych oraz niezbędne 
znaki graficzne są dostępne na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl  w zakładce „We ź udział 
w promocji Funduszy Europejskich”, link: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-
funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/ 

W zakresie nieujętym we Wzorze wizualizacji zastosowanie ma Księga Identyfikacji Wizualnej znaku 
marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. Dokument 
znajduje się w wyżej wymienionej zakładce.  
 

4. Przestrzeganie przepisów dotycz ących oznakowania projektu 

Nadzór nad przestrzeganiem przez Wnioskodawcę wzoru wizualizacji będzie realizowany na 
podstawie zapisów Umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności w trakcie prowadzenia kontroli 
prawidłowości wykonywania Zadania (projektu), o której mowa w § 7 Umowy oraz podczas weryfikacji 
sprawozdania z wykonania Zadania (projektu), o którym mowa w § 8 Umowy.  

UWAGA: Niedopełnienie przez Wnioskodawc ę obowi ązków w zakresie oznakowania projektu 
może skutkowa ć wstrzymaniem wypłaty środków, konieczno ścią zwrotu dotacji za 
przygotowanie danego materiału lub żądaniem przez Ministerstwo Rozwoju zapłaty kary 
umownej w wysoko ści 5% kosztów przygotowania danego rodzaju materiał ów. 

                                                      
3 Minimalne odległości między znakami i pola ochronne określone są w Księdze Identyfikacji Wizualnej marki 
Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 
4 j.w. 


