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Podstawy prawne

➢załącznik III do rozporządzenia wykonawczego
Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r.
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

➢umowa o przyznaniu pomocy



Podstawy prawne

„Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, 
przepisach ustawy, rozporządzenia oraz realizacji operacji zgodnie z 

postanowieniami umowy,  a w szczególności do:
informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, 

zgodnie z przepisami załącznika III do rozporządzenia 808/2014 opisanymi 
szczegółowo w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014−2020, opublikowanej na stronie internetowej 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w terminie od dnia zawarcia umowy do 
dnia wypłaty płatności końcowej, a w przypadku operacji, w której całkowite 
wsparcie publiczne przekracza 500 tys. euro, również przez okres 5 lat od dnia 

wypłaty płatności końcowej”



Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020

Dla operacji rozpoczętych 
obowiązuje wersja Księgi 

aktualna na dzień zawarcia 
umowy / wydania decyzji

Strona internetowa: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-
logotypy



Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji 
i promocji

➢ Obowiązek informowania opinii publicznej o celu operacji i wsparciu
operacji z EFRROW rozpoczyna się od chwili uzyskania przez
Beneficjenta dofinansowania (zawarcia umowy o przyznanie pomocy,
otrzymania dotacji). Od tego dnia Beneficjenta zaczynają obowiązywać
zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.

➢ Obowiązek poinformowania opinii publicznej o wsparciu operacji
z EFRROW dotyczy:

• realizowanych działań informacyjnych i promocyjnych np.: ulotek,
broszur, publikacji, notatek prasowych, stron internetowych, materiałów
filmowych, konferencji, spotkań

• materiałów i dokumentów przeznaczonych dla uczestników
spotkań/szkoleń, np.: zaświadczeń, certyfikatów, materiałów
szkoleniowych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności, itp.,

• miejsca realizacji operacji za pomocą odpowiednio:
plakatów/bilbordów/tablic, itp. oraz zamieszczenia informacji na stronie
internetowej (jeśli taka strona istnieje).



Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji 
i promocji

➢ W okresie realizacji operacji beneficjent informuje opinię publiczną
o pomocy otrzymanej z EFRROW za pomocą informacji zamieszczonej na
swojej stronie internetowej - główna strona beneficjenta lub podstrona
dotycząca operacji)

➢ Elementy obowiązkowe:
• krótki opis operacji, w którym informuje o przedsięwzięciu i pomocy
otrzymanej z EFRROW (nazwa operacji, cel operacji, planowane/
przewidywane wyniki operacji/ efekty, nazwa działania PROW 2014-2020)
• slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”
• znak (symbol) Unii Europejskiej
• logo PROW 2014-2020

Strona internetowa

• inne logo, którego zamieszczenie jest
wymagane lub dopuszczalne



Do treści obowiązkowej beneficjent może dodać dodatkowy tekst np.
• wartość projektu lub
• wartość uzyskanego dofinansowania

Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji 
i promocji

Strona internetowa



➢ wysokość całkowitego wsparcia publicznego operacji przekracza 50 tys. euro
➢ Format: 

Plakat: min. A3 (wymiary 297x420 mm)

Tablica informacyjna: 80 x 120 cm lub format A3

➢ Zawartość plakatu lub tablicy :
• nazwa/tytuł operacji,
• główny cel operacji
• nazwa działania/poddziałania PROW 2014-2020, 
• znak Unii Europejskiej,
• slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
• logo Leader w przypadku działań angażujących środki finansowe w ramach 

Leader,
• logo PROW 2014-2020.

Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji 
i promocji

Plakat/tablica informacyjna



➢ Informacje te zajmują przynajmniej 25% powierzchni plakatu lub tablicy
➢ Plakat lub tablica znajduje się w miejscu realizacji operacji/ siedzibie beneficjenta

przez cały czas realizacji operacji.

Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji 
i promocji



➢ wysokość całkowitego wsparcia publicznego operacji dotyczącej działań
w zakresie zakupu środków trwałych, infrastruktury lub prac budowlanych
przekracza 500 tys. euro

➢ Nie później niż 3 miesiące po zakończeniu operacji beneficjent zamieszcza stałą
tablicę lub bilbord dużego formatu

➢ rekomendowane wymiary tymczasowego/stałego bilbordu dużego formatu to:
2 x 3 m.

➢ Na bilbordzie należy obowiązkowo umieścić:
• nazwę/tytuł operacji
• cel operacji
• nazwę działania PROW 2014-2020
• znak Unii Europejskiej
• slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”
• logo PROW 2014-2020
• logo Leader w przypadku działań angażujących środki finansowe w ramach

Leader

Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji 
i promocji

Tymczasowy/stały bilbord dużego formatu



➢ Tymczasowy bilbord znajduje się w miejscu realizacji operacji (np. miejsce
prowadzenia budowy) do momentu jej zakończenia i zamieszczenia nie później
niż 3 miesiące po zakończeniu, stałej tablicy/bilbordu dużego formatu.

➢ W sytuacji użycia trwałych materiałów do wykonania tymczasowego bilbordu
może zostać on na miejscu realizacji operacji jako stała tablica/ bilbord dużego
formatu.

Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji 
i promocji



Do wyliczenia wartości całkowitego wsparcia 
publicznego w euro stosuje się, kurs wymiany złotego 
na euro, wyznaczony przez Europejski Bank Centralny, 

obowiązujący w przedostatnim dniu roboczym miesiąca 
poprzedzającego dzień zawarcia umowy/wydania 

decyzji.

Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji 
i promocji

Jak wyliczyć wartość wsparcia                    
w euro?



➢ w przypadku gdy beneficjent realizuje operację, która ze względu
na zakres obejmuje więcej niż jedną miejscowość, tablica
informacyjna/plakat A3 powinny zostać zamieszczone w miejscu
realizacji operacji w każdej miejscowości.

➢ przy operacjach w zakresie gospodarki wodno-ściekowej tablice
zamieszcza się przynajmniej na odcinku początkowym
i końcowym

➢ przy operacjach w zakresie budowy lub modernizacji dróg
umieszcza się bilbord/ tablicę/plakat w przynajmniej dwóch
miejscach – na początkowym i końcowym odcinku
przebudowywanej drogi

➢ miejsca łatwo widoczne dla ogółu społeczeństwa

Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji 
i promocji



Koszty ponoszone przez beneficjentów, związane z 
obowiązkiem informacyjnym wynikającym z pkt 2.2 części 1 

załącznika III rozporządzenia nr 808/2014,
tj. zamieszczeniem plakatów, tablic lub bilbordów oraz 

informacji na stronie
internetowej beneficjenta nie są kosztami kwalifikowalnymi,     

o których zwrot może ubiegać się beneficjent.

Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji 
i promocji



Obowiązkowe elementy do zamieszczenia przy 
realizacji działań informacyjnych i reklamowych

DZIAŁANIA INFORMACYJNE I REKLAMOWE

Niezawierające treści 
merytorycznych np. 
ogłoszenia prasowe, 
banery internetowe, 

gadżety

- znak UE
- slogan reklamowy
- odesłanie do organu odpowiedzialnego za treść 

informacji
- odesłanie do Instytucji Zarządzającej
- informacja o współfinansowaniu materiału ze 

środków UE
- logo PROW 2014-2020
- inne logo, którego zamieszczenie jest wymagane lub 

dopuszczalne np. logo Leader

- znak UE
- slogan reklamowy
- logo PROW 2014-2020
- inne logo, którego zamieszczenie jest 

wymagane lub dopuszczalne np. logo 
Leader

Zawierające treści 
merytoryczne np. artykuł, 

felieton, audycja 
telewizyjna, folder, 

broszura



Przykłady realizacji działań informacyjnych  
i reklamowych



Zasady wizualizacji

➢ przy stosowaniu zestawienia kilku znaków/logo należy przestrzegać zasady,
że pozostałe logotypy nie mogą być większe od symbolu UE (mierzone
wysokością).

➢ niedopuszczalne jest wyodrębnianie jednego z logotypów poza ciąg znaków
➢ w zestawieniu znaków nie mogą być umieszczane logotypy wykonawców, którzy

wykonują działania w ramach danej operacji, lecz nie są jej beneficjentami.



Zasady wizualizacji



Zasady wizualizacji

UNIA EUROPEJSKA



Zasady wizualizacji

Działanie M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich  Typ operacji: 7.4.2. "Inwestycje w targowiska lub obiekty 
budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"

Działanie 19 LEADER



Dziękuję za uwagę
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