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Przy zamieszczaniu ww. logotypów zalecane jest
przestrzeganie poniższych zasad:
• stosowane logotypy powinny być takiej samej wielkości;
• logotypy powinny zostać umieszczone w dobrze widocznym miejscu,
aby był spełniony cel informowania o źródle finansowania projektu;
• wszystkie oznaczenia powinny być wykonane w sposób trwały, trudny
do usunięcia;
• w przypadku wszystkich projektów obowiązkowe jest umieszczenie
plakatu A3 w siedzibie partnerów projektu oraz zamieszczenie
informacji na stronie internetowej partnerów;
• przy projektach inwestycyjnych obowiązkowa jest również tablica
informacyjna oraz tablica pamiątkowa

Jeżeli logo UE oraz odniesienie do UE i EFRR umieszczone są na
stronie internetowej, należy spełnić następujące warunki:
• logo UE wraz z odniesieniem do UE i EFRR, a jeżeli jest to możliwe
technicznie, również logo Programu, musi posiadać taką kolorystykę
oraz musi zostać umieszczone w takim miejscu strony internetowej, aby
po jej otwarciu było ono widoczne, bez konieczności przesuwania strony
w dół;
• odniesienie (hasło) do EFRR widoczne na tej samej stronie internetowej;

W pozostałych przypadkach:
•

w przypadku materiałów drukowanych (np. publikacje, ulotki itp.) logo musi
zostać umieszczone na okładce zewnętrznej;;

•

w tekstach przeznaczonych do działań o charakterze informacyjnym i
komunikacyjnym odnośnie danego projektu należy umieścić sformułowanie
„Unia Europejska“;

•

uczestników projektu należy poinformować o wsparciu z Unii Europejskiej oraz
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Odpowiedni odnośnik
(informację, hasło) należy umieścić również na potwierdzeniu i zaświadczeniu o
uczestnictwie;

•

na wydarzeniach (np. konferencje) należy uwidocznić flagę Unii Europejskiej;

•

w komunikatach prasowych i udzielanych publicznie wywiadach należy zwrócić
uwagę na wsparcie otrzymane z Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego za pomocą odpowiednich sformułowań

• w przypadku przedmiotów o większej trwałości (np. ołówki, długopisy,
koszulki, torby, bloki, zabawki itp.) logo EU musi stanowić trwały
element przedmiotu, nie wystarczy umieszczenie go na opakowaniu
gadżetu promocyjnego;
• w przypadku zastosowania innych logo, np. na plakatach itp., należy
mieć zawartą umowę sponsoringową a w przypadku, gdy beneficjent jej
nie posiada, obowiązują ogólne zasady dotyczące sankcji z tytułu
promocji;
• w przypadku przedmiotów, gdzie opakowanie stanowi część przedmiotu
promocyjnego (np. medal w kasetce, pudełko z CD bez nadruku – jeżeli
na CD znajduje się tekst z tekstem innym niż logo UE, należy na CD
nadrukować również obowiązkowe teksty promocyjne), logo można
umieścić na opakowaniu

• w przypadku nabywania wyposażenia obowiązuje zasada, że nie jest
konieczne oznaczanie przedmiotów, które nie są przeznaczone dla
grupy do celowej lub uczestników, ale są przede wszystkim
przeznaczone dla partnerów projektowych (np. sprzęt komputerowy do
administracji projektu, wyposażenie biura administracji projektu itp.).
Ponadto nie jest konieczne oznaczanie wyposażenia dla grupy
docelowej lub opinii publicznej, o ile wyposażenie tworzy zespoły
przedmiotów a promocja w miejscu, w którym wyposażenie to się
znajduje jest zapewniona w sposób zbiorowy np. tablica informacyjna,
plakat A3 itp. (np. w sali lekcyjnej w ramach projektu nie jest konieczne
oznaczanie każdej sztuki wyposażenia lub sprzętu, jeśli w Sali jest
umieszczona tablica informacyjna spełniająca wymogi promocji)
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