
Poradnik promocji projektu 
ogólne zasady



Wstęp

Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań 

informacyjnych i promocyjnych. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, 

które musisz zrealizować. Trzeba natomiast wybrać takie działania, które będą zgodne z celem Twojego projektu oraz jego 

charakterem i skalą. Powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: 

dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w 

przypadku wszelkich dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, 

materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności. Nie zapomnij o odpowiednim oznaczeniu 

miejsca projektu. Jeśli dofinansowanie dla Twojego projektu nie przekracza 500 tys. euro – umieść plakat informacyjny. Jeśli 

natomiast dofinansowanie projektu dotyczy infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych i przekracza tę 

kwotę – umieść tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe. Masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść krótki 

opis projektu i wstaw znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Ważne jest, aby 

flaga UE i napis Unia Europejska były widoczne od razu w momencie wejścia na stronę www. Nie zapomnij udokumentować 

swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Instytucje kontrolujące mogą sprawdzić spełnienie obowiązków 

informacyjnych. Pamiętaj, że jako beneficjent masz możliwość skorzystania z różnych form promocji projektu we współpracy 

z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi.



Obszary promocji projektu

Planowanie działań informacyjno–promocyjnych w 
projektach należy rozpatrywac ́ dwutorowo. Z jednej strony, 
trzeba brac ́ pod uwagę działania horyzontalne, dotyczące 
wszystkich innych zadań w ramach projektu oraz procesów, 
które wiążą się z zarządzaniem projektem i jego obsługą 
(administracyjną, prawną, księgową). Z drugiej strony, promocja 
projektu powinna byc ́ postrzegana jako jedno z niezależnych 
zadań w jego ramach. Wszystkie działania, niezależnie od ich 
charakteru, muszą byc ́szczegółowo przemysĺane i zaplanowane. 
Aby działania promocyjne w obrębie realizowanego projektu były 
spójne i racjonalne, trzeba je odpowiedzialnie i rozsądnie 
zaplanowac.́ Należy też koniecznie pamiętac,́ że zĺe zrealizowane 
działania promocyjne mogą nie tylko negatywnie wpływac ́ na 
osiągnięcie założeń całego projektu oraz wypełnienie 
obowiązków beneficjenta, ale również sprawic,́ że wizerunek 
instytucji, którą reprezentujemy, będzie niekorzystny.

● Obszar I - związany z oznaczeniem projektu tj. 
związanych z wypełnieniem wszelkich 
obowiązków dotyczących oznaczenia 
dokumentów/sprzętu w ramach  projektu.

● Obszar II – działania promocyjne 
ukierunkowane na informowanie o projekcie, 
promowanie jego celów i rezultatów.

● Obszar III – działania 
promocyjno–informacyjne, niezbędne do 
osiągnięcia  celów projektu (np. w zakresie 
rekrutacji, konsultacji dokumentów  lub innych 
produktów w projekcie itp.).
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Co chcesz osiągnąć?
Dotrzec ́z informacją o projekcie i finansowym zaangażowaniu Unii 
Europejskiej do jak największego grona odbiorców, przede wszystkim do 
okresĺonych grup docelowych projektu. Zastanów się, czy Twój projekt 
potrzebuje dodatkowej promocji lub czy są osoby, które mogą byc ́
zainteresowane jego przebiegiem i rezultatami. 

Na przykład:

● inwestycje komunikacyjne – mogą się wiązac ́z utrudnieniami dla 
mieszkańców – trzeba ich o tym poinformowac ́i pokazac,́ z jakimi 
korzysćiami będzie się wiązac ́ukończenie inwestycji (mniejsze 
korki, większe bezpieczeństwo, skrócony czas dojazdu);

● szkolenia i kursy – mogą wymagac ́ogłoszeń i dodatkowej 
promocji, która się przełoży na skuteczną rekrutację uczestników;

● innowacje w firmie – mogą zainteresowac ́kontrahentów i klientów, 
którzy otrzymają bardziej zaawansowane produkty lub usługi.

Tego typu informacje mogą byc ́też interesujące dla lokalnych lub 
branżowych mediów oraz lokalnych organizacji.



Jaka jest grupa docelowa naszych działań?

Okresĺenie, do kogo adresowane są działania informacyjne i promocyjne, jest bardzo istotne. W przypadku błędnie 
zdefiniowanej grupy docelowej informacje nie przyciągną uwagi, bo grupa, do której się zwracasz nie będzie nimi 
zainteresowana. Najlepiej okresĺ kilka grup odbiorców i dostosuj do nich działania (np. młodzież w wieku szkolnym, 
mieszkańcy miejscowosći, w których realizowane jest przedsięwzięcie, przedsiębiorcy, grupy wykluczone). Zbyt szerokie 
adresowanie działań – do ogółu społeczeństwa – niesie ze sobą ryzyko, że Twój komunikat „zagubi się” wsŕód innych.



Jakie narzędzia możesz wykorzystać?

To jak okresĺisz grupy docelowe działań 
informacyjnych i promocyjnych, warunkuje dobór narzędzi i 
kanałów komunikacji – w przypadku jednych grup 
najskuteczniejsze okażą się ulotki czy broszury, w przypadku 
innych będą to np. konferencja, prezentacja projektu 
podczas targów czy informacje w mediach 
społecznosćiowych. Aby Twoje działania informacyjno- 
promocyjne były skuteczne, wybrane narzędzia i kanały 
komunikacji muszą byc ́ również dostosowane do tematyki i 
rodzaju projektu.

Kluczową rolę w przypadku każdego komunikatu 
odgrywa język, który również powinien byc ́ dopasowany do 
wybranej grupy docelowej (np. komunikat adresowany do 
starszego pokolenia, a napisany językiem młodzieżowym, 
może byc ́ niezrozumiały). Współczesny język przekazu to 
połączenie tekstu i obrazu. Zadbaj o to, aby język był prosty. 
Dzięki temu będzie bardziej zrozumiały.



Obowiązkowe oznaczenia

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich 
musisz oznaczać:

● działania i materiały informacyjne i promocyjne,
● dokumenty związane z projektem podawane do 

wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników 
projektów,

● miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia. 

Każde oznaczenie w wersji pełnokolorowej musi 
zawierać następujące znaki:

● znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego 
programu),

● barwy Rzeczypospolitej Polskiej,
● znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu).



Sugerowana lista działań 
informacyjno-promocyjnych

1. Umiesćic ́naklejki lub tabliczki na maszynach, urządzeniach i sprzęcie kupionym w 
ramach projektu,

2. przygotowac ́dokumentację fotograficzną projektu i umiesćic ́ją na swoich stronach 
internetowych,

3. przygotowac ́stronę/podstronę internetową projektu,
4. podjąc ́działania w mediach społecznosćiowych,
5. przygotowac ́informację prasową i przekazac ́ją mediom,
6. zorganizowac ́spotkanie informacyjne na temat realizowanego projektu,
7. zorganizowac ́konferencję prasową,
8. zaprezentowac ́projekt na spotkaniach, konferencjach. Twoje działania 

informacyjne i promocyjne powinny odpowiadac ́wielkosći projektu oraz brac ́pod 
uwagę jego cel i rodzaj, tzn. uwzględniac ́jego potrzeby promocyjne. Jesĺi zatem 
poza obowiązkami informacyjnymi wymienionymi w rozdz. 5 podejmiesz dodatkowe 
działania informacyjno-promocyjne, realizuj w pierwszej kolejnosći działania 
bezkosztowe i niskokosztowe,

9. wypowiadac ́się publicznie na temat projektu.



Dodatkowe działania informacyjno-promocyjne

Z wymienionymi działaniami wiążą się także możliwosći  promocji Ciebie jako lidera zmian w danym sektorze lub 
w społecznosći, nawiązania współpracy z innymi beneficjentami i instytucjami lub pozyskiwania odbiorców Twoich 
produktów i usług, które będą dostępne dzięki realizacji projektu. Ważne jest, aby w przypadku projektów, które 
wpływają na społecznosć ́ lokalną, osoby zainteresowane miały łatwy dostęp do potrzebnych informacji. Mieszkańcy 
zazwyczaj  chcą wiedziec,́ jak długo będą trwały prace i ewentualne utrudnienia, jakich efektów i korzysći można się 
spodziewac ́oraz z kim można się kontaktowac ́w przypadku pytań lub problemów.



Jak zmierzyć skuteczność działań?

Wpływ podejmowanych działań  informacyjno-promocyjnych 
można zmierzyc ́ przy pomocy wskazńików. Powinny one 
odzwierciedlac ́ rezultaty Twoich działań w grupie docelowej. 
Rekomendujemy zastosowanie nawet bardzo prostych obliczeń, 
które pomogą Ci ocenic ́skutecznosć ́podejmowanych działań. Na 
przykład:

● liczba wejsć ́na stronę internetową projektu lub unikalnych 
użytkowników strony,

● liczba komentarzy, polubień i podzieleń się tresćią w 
mediach społecznosćiowych,

● liczba artykułów i wzmianek, które się ukazały w prasie i 
internecie po konferencji prasowej,

● zaproszeniu dziennikarzy, rozesłaniu materiałów 
prasowych,

● liczba osób, które odwiedziły Twoje stoisko,
● liczba uczestników spotkań,
● liczba osób, do których rozesłano mailing/informacje.



Jakich działań nie rekomendujemy?

Nie rekomendujemy produkcji i dystrybucji przedmiotów 
promocyjnych typu gadżety do promocji projektów. Oznacza 
to, że wykorzystac ́tego typu przedmioty promocyjne możesz 
tylko jako element wspierający inne działanie. Przy tym 
powinienes ́dokonac ́takiej selekcji materiałów promocyjnych, 
aby były dobrze dopasowane do celu komunikacyjnego 
działania. 

Jesĺi uda się osiągnąc ́ cel komunikacyjny bez korzystania z 
gadżetów, to należy z nich zrezygnowac.́ Wydatki na cele 
reprezentacyjne, których nie można jednoznacznie uznac ́ za 
związane z promocją projektu, są niedozwolone. Wszystkie 
oznaczenia na przedmiotach służących promocji Funduszy 
Europejskich powinny byc ́wykonane w sposób trwały, trudny 
do usunięcia.
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Sposób dokumentowania

Wszystkie obowiązki informacyjne oraz działania 
informacyjno-promocyjne związane z realizowanym projektem 
muszą zostac ́ przez Ciebie udokumentowane. Dokumentację 
tę przechowuj razem z pozostałymi dokumentami 
projektowymi przez czas okresĺony w umowie o 
dofinansowanie. Może byc ́ona poddana kontroli.

Dokumentację możesz przechowywac ́ w formie 
papierowej albo elektronicznej, np. jako skany dokumentów, 
zdjęcia, kopie (zrzuty) stron internetowych. Jesĺi na potrzeby 
projektu powstały materiały informacyjne możesz 
przechowywac ́ ich pojedyncze egzemplarze (np. broszury, 
publikacje) albo tylko ich zdjęcia. Koszty tych działań musisz 
dokumentowac ́w taki sam sposób, jak inne wydatki.



Przykłady dokumentowania  działań
Informacja na stronie 

internetowej  beneficjenta
Zrzut z ekranu, na którym widać 

będzie właściwe oznaczenie 
strony oraz opis projektu

Plakat Zdjęcie potwierdzające 
umieszczenie plakatu

Tablica informacyjna Zdjęcie potwierdzające 
umieszczenie tablicy w plenerze

Ulotki,  broszury Pojedyncze egzemplarze lub 
opcjonalnie ich zdjęcie, 
informacje o nakładzie i 

sposobie dystrybucji (np. 
podczas jakich wydarzeń lub 

gdzie zostały rozdane)

Ogłoszenia,  artykuły w prasie Egzemplarze okazowe, w 
których znajdują się 

opublikowane artykuły lub 
ogłoszenia. Dopuszczalne są 
ich skany (w szczególności w 

przypadku bardzo niskich 
nakładów)

Spotkania  informacyjne Informacje o organizacji konferencji 
(np. zaproszenie), notatka prasowa 

lub materiały dla dziennikarzy, 
ewentualnie: lista uczestników, 

kopie artykułów, które się ukazały 
w wyniku konferencji

Materiały dla prasy Kopia materiałów dla prasy, 
ewentualnie lista wysyłkowa

Informacje,  artykuły na 
portalach internetowych

Zrzut z ekranu, na którym widać 
datę publikacji

Mailingi Kopia wysłanego pisma lub maila, 
listy dystrybucyjne

Materiały promocyjne Zachowanie pojedynczych 
egzemplarzy do kontroli lub 

dokumentacja fotograficzna; listy 
dystrybucyjne materiałów
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Karta wizualizacji programu operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 



Karta wizualizacji programu operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 



Wzór tablicy informacyjnej



Przykładowy wzór plakatu informacyjnego



Projekt „Obywatel.IT  - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia 
zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” jest realizowany w ramach Programy 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje 
społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych”

Wartość programu: 6 165 910,00 zł, 
wartość dofinansowania wynosi: 6 102 500,00 zł.

Lider projektu: 
Instytut Pracy i Edukacji

Partnerzy: 
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

Instytut Rozwoju Rynku Pracy


