Załącznik nr 17 do Regulaminu Konkursu
Wymogi dotyczące oznakowania zestawu narzędzi
podręcznika/ów oraz materiałów postdiagnostycznych

diagnostycznych

obszar…….,

1. Wykonawca musi oznaczać znakiem Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz
Społeczny i znakiem Funduszy Europejskich z nazwą Programu:
 wszystkie produkty, które powstają w ramach konkursu np. zestaw narzędzi diagnostycznych
z obszaru……………..(i wszystkie materiały wchodzące w jego skład, w tym podręcznik/i),
materiały postdiagnostyczne do opracowanego zestawu narzędzi oraz materiały w wersji
elektronicznej i papierowej do ww. produktów.
 wszystkie dokumenty związane z realizacją działania, a w szczególności kierowane które do
wiadomości publicznej np. pisma, materiały informacyjne, instrukcje, dokumentację związaną
z realizacją konkursu, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów itp.
 dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w działaniu związanym z
opracowaniem modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych
oraz materiałów
postdiagnostycznych np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne,
programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich
korespondencję, umowy;
 przekazywać osobom i podmiotom uczestniczącym w realizacji działania informację, że jest
dofinansowana np. w formie odpowiedniego oznakowania; dodatkowo można przekazywać
informację w innej formie, np. słownej.
2. Sposób oznaczania dokumentów i działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu.
Wykonawca musi oznaczać swoje działania, dokumenty związane z realizacją działania, które podaje
do wiadomości publicznej np. pisma, informacje itp.
Każdy wymieniony wyżej element musi zawierać następujące znaki:
Znak Funduszy Europejskich złożony z Znak Unii Europejskiej
symbolu
graficznego,
nazwy Fundusze złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska i
Europejskie oraz nazwy Programu.
nazwy Europejski Fundusz Społeczny.
Przykładowe zestawienie znaków – układ poziomy:

Zestawienia logotypów są dostępne na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej i Instytucji
Zarządzającej: power.gov.pl. Nie ma obowiązku zamieszczania dodatkowej informacji słownej o
Programie oraz o Europejskim Funduszu Społecznym współfinansującym projekt.
W przypadku reklamy dostępnej w formie dźwiękowej bez elementów graficznych (np. spoty/audycje
radiowe) na końcu tej reklamy powinien znaleźć się komunikat słowny.
3. Widoczność znaków
Znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu oraz znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski
Fundusz Społeczny muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Pamiętaj, aby ich
umiejscowienie oraz wielkość były odpowiednie do rodzaju i skali materiału, przedmiotu lub
dokumentu. Dla spełnienia tego warunku wystarczy, jeśli tylko jedna, np. pierwsza strona lub ostatnia
dokumentu, zostanie oznaczona ciągiem znaków. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby znaki i
napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

4. Kolejność znaków
Znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu umieszcza się zawsze z lewej strony, natomiast znak
Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny z prawej.
Gdy nie jest możliwe umiejscowienie znaków w poziomie, można zastosować układ pionowy. W tym
ustawieniu znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu znajduje się na górze, a znak Unii
Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny na dole. Przykładowy układ pionowy:

Zestawienia znaków znajdują się na stronie www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasadypromocji-i-oznakowania-projektow/.
5. Liczba znaków
Liczba znaków w zestawieniu – to znaczy w jednej linii – nie może przekraczać czterech, łącznie ze
znakami FE oraz UE.
Jakie znaki mogą się znaleźć w zestawieniu? (poza znakami FE z nazwą Programu i UE z nazwą
Europejski Fundusz Społeczny). W zestawieniu znaków na materiałach informacyjnych i
promocyjnych oraz na dokumentach i materiałach powstających w ramach umowy należy umieścić
logo Ośrodka Rozwoju Edukacji. Nie można umieszczać natomiast znaków wykonawców, którzy
realizują działania, ale którzy nie są beneficjentami.
Inne znaki, jeśli są potrzebne, można umieścić poza zestawieniem (linią znaków FE-UE).
Uwaga! Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki (logo), to nie mogą być one
większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi Unii Europejskiej.
6. W jakich wersjach kolorystycznych można stosować znaki Fundusze Europejskie i Unia
Europejska?
Znaki FE i UE powinny w miarę możliwości występować w kolorze.
Wersję jednobarwną wolno stosować w uzasadnionych przypadkach, np. braku możliwości
wykorzystania wersji kolorowej ze względów technicznych (tłoczenie, grawerunek itp.).
Szczególnym przypadkiem, pozwalającym na zastosowanie wersji achromatycznej (czarno-białej), jest
druk dokumentów (w tym pism, materiałów szkoleniowych itp.), które nie zawierają innych kolorów
poza czernią.
Przykładowe zestawienie znaków w wersji czarno-białej:

Wszystkie dopuszczone achromatyczne i monochromatyczne warianty znaków – jeśli są potrzebne –
znajdują się
na
stronie www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-ioznakowania-projektow/.
7. Czy można stosować znaki Fundusze Europejskie i Unia Europejska na kolorowym tle?
Najlepiej aby używać znaki pełnokolorowe na białym tle, co zapewnia jego największą widoczność.
Jeśli znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu występuje na tle barwnym, powinno się
zachować odpowiedni kontrast, który zagwarantuje odpowiednią czytelność znaku. Kolory tła powinny
być pastelowe i nie powinny przekraczać 25% nasycenia.
Można też zastosować znak FE na tłach wielokolorowych, takich jak zdjęcia lub wzorzyste podłoża, po
wcześniejszym zastosowaniu rozjaśnienia tła.
W przypadku znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, jeśli nie ma innego
wyboru niż użycie kolorowego tła, powinno się umieścić wokół flagi białą obwódkę o szerokości równej
1/25 wysokości tego prostokąta.
Jeśli w zestawieniu występują inne znaki, należy pamiętać, aby sprawdzić, czy mogą one występować
na kolorowych tłach.

8. Czy można oznaczać przedmioty promocyjne w sposób nierzucający się w oczy?
Zestawienia znaków z właściwymi napisami muszą być widoczne. Nie mogą być umieszczane np. na
wewnętrznej, niewidocznej stronie przedmiotów. Jeśli przedmiot jest tak mały, że nie można na nim
zastosować czytelnych znaków FE i UE, nie można go używać do celów promocyjnych. Celem
przedmiotu promocyjnego jest bowiem informowanie o dofinansowaniu projektu ze środków UE i
realizowanego programu.

