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Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o
tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają
prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego
UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o
tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy
finansowej.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column
width="1/1"][vc_column_text]
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA
1. Jakie są Twoje obowiązki informacyjne jako beneficjenta?
Aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz
osoby i podmioty uczestniczące w projekcie o uzyskanym dofinansowaniu musisz:
a. oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich,
oraz herbem województwa wielkopolskiego:
- wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu (jeśli
takie działania będziesz prowadzić), np. ulotki, broszury, publikacje, notatki
prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały
promocyjne, konferencje, spotkania,
- wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do
wiadomości publicznej, np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy,
raporty, wzory umów, wzory wniosków,
- dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w
projekcie, np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne,
programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne,
kierowaną do nich korespondencję, umowy
b. umieścić plakat lub tablicę (informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu
realizacji projektu;
c. umieścić opis projektu na stronie internetowej (jeśli masz stronę
internetową) ;
d. przekazywać osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie
informację, że projekt uzyskał dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego
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oznakowania konferencji, warsztatów, szkoleń, wystaw, targów; dodatkowo możesz
przekazywać informację w innej formie, np. słownej.
Musisz też dokumentować działania informacyjne i promocyjne prowadzone w
ramach projektu.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column
width="1/1"][vc_column_text]2. Jak oznaczyć dokumenty i działania
informacyjno-promocyjne w ramach projektu?
Jako beneficjent musisz oznaczać swoje działania informacyjne i promocyjne,
dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej
lub przeznaczyłeś dla uczestników projektów. Musisz także oznaczać miejsce
realizacji projektu.
Każdy wymieniony wyżej element musi zawierać następujące znaki:
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