
1 

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKTACH – 

WYMAGANIA DLA POLSKICH BENEFICJENTÓW 
 

  

OBOWIĄZKOWE ELEMENTY WIZUALNE 

Logo Programu, flaga UE wraz z informacją o dofinansowaniu przez UE – elementy 

obowiązkowe dla wszystkich produktów informacyjnych/komunikacyjnych w projekcie. 
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CELE KOMUNIKACJI W PROJEKCIE 

Informowanie o projekcie 

 

Zwiększenie przejrzystości 

wydatkowania funduszy 

europejskich 

Informowanie  

o osiągnięciach projektu 

Dostarczanie niezbędnych 

informacji wszystkim 

zainteresowanym stronom 

komunikacja 

= narzędzie 

DLACZEGO WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI 
I WIZUALIZACJI SĄ WAŻNE? 

Każdy projekt powinien być w efektywny sposób promowany  

na zewnątrz. 

 

 

 
 

Działania komunikacyjne muszą być 

integralną częścią projektu i nie mogą 

być postrzegane jako dodatkowe 

działania. 

Bez dobrze zaplanowanej i skoordynowanej promocji projektu nikt 

nie będzie wiedział o jego wynikach i rezultatach i nie będą one 

wykorzystywane przez grupy docelowe projektu! 
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Cel  

 

Grupa 
docelowa 

 

Narzędzia Ocena 

Budżet 

JAK ZAPLANOWAĆ SKUTECZNĄ PROMOCJĘ 
PROJEKTU? 

Wizualizacja 

projektu 

Podczas przygotowywania formularza aplikacyjnego beneficjent wiodący 

i beneficjenci projektu muszą wypełnić skrócony plan informacji  

i promocji dla projektu (punkt 5.2 formularza aplikacyjnego). 

SKRÓCONY PLAN INFORMACJI I PROMOCJI 1/2 

1. Działanie komunikacyjne 

 np. praca z mediami, wydarzenia, publikacje itp.  

 

2.  Wybór grup docelowych 

• do kogo chcesz skierować swój przekaz? 

• czyjego udziału w projekcie potrzebujesz? 

 np. uczestnicy działań projektowych, końcowi użytkownicy projektów, 

władze lokalne, instytucje, ogół społeczeństwa, media itp.  
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SKRÓCONY PLAN INFORMACJI I PROMOCJI 2/2 

3.  Dostosowanie narzędzi i działań 

• dobranie odpowiednich narzędzi komunikacji do grupy docelowej. 

• jakie są najskuteczniejsze kanały dotarcia do określonej grupy docelowej?  

np. wydarzenia, publikacje, komunikaty prasowe, konferencje, strony 

internetowe, media społecznościowe, filmy, zdjęcia itp.  

 

4.  Wskaźniki realizacji dla narzędzi komunikacyjnych 

• jak oceniać i mierzyć osiągnięcie założonych celów? 

• kto będzie odpowiedzialny za konkretny cel informacyjny? 

 np. wskaźniki ilościowe: ilość wejść na stronę internetową, wydarzenia/ 

uczestnicy, publikacje, artykuły itp. Wskaźniki jakościowe: kwestionariusze, 

badania, najczęściej odwiedzane strony. 

 

NARZĘDZIA KOMUNIKACYJNE – DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE 

 Strony internetowe 

• nowa strona internetowa czy tylko nowa zakładka na istniejącej? 

• wielojęzyczna – dobre jakościowo i poprawne tłumaczenia, 

• utrzymanie strony internetowej/zakładki przez cały okres trwania projektu  

i 5 lat po jego zakończeniu. 

 

 Publikacje (np. ulotki, broszury, newslettery, albumy, mapy itp.) 

• czy konieczne są wydruki? (odpowiednia ilość kopii każdej publikacji), 

• publikacje papierowe dostępne również w wersji elektronicznej, 

• dostosowanie języka oraz szaty graficznej do odbiorców. 
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NARZĘDZIA KOMUNIKACYJNE – DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE 

 Wydarzenia projektowe 

• rozpowszechnienie informacji zainteresowanym stronom, 

• dostępne dla osób z niepełnosprawościami, 

• dostosowanie formy wydarzenia do uczestników. 

 

 Materiały promocyjne (gadżety) 

• rozważenie konieczności wykonania, 

• odpowiedni wybór materiałów promocyjnych, które będą wyprodukowane, 

• dostosowana ilość sztuk – przemyślana dystrybucja. 

 

 

 

NARZĘDZIA KOMUNIKACYJNE – DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE 

 Media (np. artykuły, konferencje prasowe/ uczestnictwo dziennikarzy  

w wydarzeniach itp.) 

• współpraca z lokalnymi/ regionalnymi mediami, 

• środki masowego przekazu umożliwiają dotarcie do szerszego grona 

odbiorców (ogół społeczeństwa). 

 

 Zdjęcia i filmy 

• prowadzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej przez cały okres 

realizacji projektu (najważniejsze kroki, wydarzenia, pozytywne zmiany 

wprowadzone dzięki działaniom, rezultatom), 

• zdjęcia i filmy mogą być wykorzystane do innych działań promocyjnych. 

 

 



6 

NARZĘDZIA KOMUNIKACYJNE – DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE 

 Media społecznościowe 

• informacje „na gorąco”, 

• linki do źródeł z poszerzoną informacją, 

• uatrakcyjnianie postów – zdjęcia, filmy, infografiki, 

• sprawne reagowanie/ odpowiadanie na komentarze. 

 

INNE NARZĘDZIA KOMUNIKACYJNE 

 Działania komunikacyjne z innymi projektami/ inicjatywami, 

 Opowiadanie (storytelling).  

 

 

NARZĘDZIA I BUDŻET PROMOCJI 

Budżet działań promocyjnych powinien zostać starannie oszacowany  

w zależności od wielkości projektu, przedmiotu, zakresu, partnerów  

i oddziaływania oraz powinien być spójny ze strategią promocyjną  

– wybrane narzędzia i działania, grupy docelowe itd. 
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WIZUALIZACJA PROJEKTU 

Działania infrastrukturalne i inwestycyjne w projekcie: 

  tablice informacyjne w trakcie budowy 

  tablice pamiątkowe po zakończeniu budowy 

 • odpowiedni rozmiar = widoczne, 

• w najbardziej widocznym miejscu (np. wejście do budynku, w pobliżu dróg         

dojazdowych na teren obiektów), 

• flaga UE z informacją o dofinansowaniu oraz logotyp Programu odpowiedniej     

wielkości – widoczne z daleka, 

• trwałe – wykonane z dobrego jakościowo materiału, solidne. Dotyczy to również 

tablic na sprzętach takich jak np. samochody, 

• tablice informacyjne – od momentu rozpoczęcia budowy. 

PRZYKŁADOWA TABLICA INFORMACYJNA I PAMIĄTKOWA 
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WIZUALIZACJA PROJEKTU 

Działania miękkie: 

  uczestnicy wydarzenia powinni mieć świadomość, że jest ono 

organizowane/ opłacone przez Program współfinansowany z funduszy UE, 

  wszystkie materiały tj. banery, materiały informacyjne, gadżety, publikacje, 

zaproszenia, ulotki itp. powinny być oznaczone flagą UE z informacją  

o dofinansowaniu oraz logotypem Programu. 

 

 

 

WIZUALIZACJA PROJEKTU 

Działania miękkie: 

  wszystkie materiały pisemne, informacje w internecie oraz materiały 

audiowizualne muszą zawierać następujące oświadczenie: 

„Niniejszy dokument został przygotowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej,  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. 

Odpowiedzialność za zawartość niniejszego dokumentu leży wyłącznie po stronie <nazwa 

beneficjenta wiodącego/ nazwa beneficjenta> i nie może być w żadnym przypadku 

traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub 

Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 

2014-2020”. 
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GDZIE ZNALEŹĆ POTRZEBNE INFORMACJE? 

  Podręcznik Programu część I – Wnioskodawca (rozdział 7). 

  Podręcznik Programu część II – Wdrażanie projektu (rozdział 13). 

  System Identyfikacji Wizualnej. 

  Communication and Visibility in EU-financed external actions:  

    http://ec.europa.eu/europeaid/node/17974. 

Przewodnik graficzny do flagi UE:  

    http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos/.  

 Inne dokumenty np. ENI CBC Communication Guide 2014-2020  

How to make communication simple and effective. 

 
 
 

WSPÓŁPRACUJ Z NAMI! 

• kontakt z Oficerem Informacji w WST, 

• wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za komunikację, 

• co kwartał – informacje o projekcie przekazywane do WST, 

• aktywny udział w wydarzeniach Programu i innych służących promocji 

projektu, 

• utworzenie archiwum fotograficznego/ filmowego. 
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WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 

CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH   |    UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO 14     |     10-448 OLSZTYN, POLSKA 

TELEFON: +48 89 722 81 10     |    FAX:   +48 89 722 81 09 

 

Dziękuję za uwagę! 


