
 

Obowiązki informacyjne Beneficjentów  PROW 2014-2020 

 
Umowa o przyznaniu pomocy w ramach działania 19 Wsparcie dla  rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zobowiązuje Beneficjentów do 
„informowania i rozpowszechnia informacji o pomocy otrzymanej z EFROW, zgodnie z 
przepisami załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji 
znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i 
zamieszczonych na jej stronie internetowej, w trakcie realizacji operacji, w terminie od dnia 
zawarcia umowy”. 
 
Ogólne zasady oznaczania  - współfinansowania z EFRROW. 
Działania informacyjne i promocyjne realizowane przez beneficjenta, miejsce realizacji 
operacji, dokumenty upublicznione i przeznaczone dla uczestników np. szkoleń, są oznaczone 
przy pomocy następujących elementów: 

 znak (symbol) Unii Europejskiej (UE); 
 slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 

inwestująca w obszary wiejskie”; 
 logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub znak PROW   

2014-2020 - dopuszczalny wyłącznie na małych materiałach promocyjnych 
(gadżetach); 

 logo LEADER. 
 
W przypadku realizacji projektów miękkich, tzw. nieinwestycyjnych, obejmujących działania 
typu: warsztat, szkolenie, konferencja, impreza  o charakterze plenerowym, itp., wizualizacje 
zapewnia się poprzez zamieszczenie w czasie trwania przedsięwzięcia np., plakatu, tablicy, 
baneru, roll-up’u lub innej formy prezentacji,  informacji o wsparciu finansowym działania ze 
środków UE. Na takim znaku (plakat, tablica, roll-up, baner, itp. o minimalnym rozmiarze A3) 
znajduje się: 

 slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie”; 

 odesłanie do Instytucji Zarządzającej PROW 2014-2020; 
 informacja o współfinansowaniu ze środków UE, np. „Przedsięwzięcie/operacja 

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach …. Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

 logo LEADER; 
 logo PROW 2014-2020. 

Dodatkowo można zamieścić nazwę przedsięwzięcia/operacji oraz kto jest beneficjentem. 
 
W zestawie kilku znaków znak UE zawsze występuje po lewej stronie, logo PROW 2014-2020 
po prawej, pomiędzy nimi inne znaki/logo, rozmieszczone w równej odległości. Przy 
stosowaniu zestawienia kilku znaków/logo należy przestrzegać zasady, że pozostałe logotypy 
nie mogą być większe od symbolu UE (mierzone wysokością). W przypadkach, gdy nie jest 
możliwe zastosowanie logotypów w poziomie można je zamieścić w pionie, przy czym znak 
(symbol) UE znajduje się na górze, a PROW 2014-2020 na dole. 
 
W zestawieniu znaków nie mogą być umieszczane logotypy wykonawców, którzy wykonują 
działania w ramach danej operacji, lecz nie są jej beneficjentami 



 
Obowiązki wynikające  z oznaczenia miejsca realizacji operacji 

 
 

Wielkość kwoty wsparcia publicznego na 
realizację operacji 

 
Obowiązki 

 
Beneficjenci realizujący operację dofinansowaną 
ze środków publicznych na kwotę powyżej 500 
tyś, euro jeśli dotyczy: 

a) działań w zakresie infrastruktury lub/i, 
b) prac budowlanych. 

 

Tymczasowy bilbord dużego formatu w 
trakcie realizacji operacji 

 
Beneficjenci, którzy zakończyli realizację operacji 
dofinansowanej  ze środków publicznych na 
kwotę powyżej 500 tyś, euro jeśli dotyczyła: 

a) działań  w zakresie infrastruktury lub/i, 
b) prac budowlanych lub/i, 
c) zakupu środków trwałych. 

 

Stała tablica lub bilbord dużego formatu 
nie później niż 3 miesiące po 

zakończeniu operacji. 

 
Beneficjenci operacji na kwotę dofinansowania ze 
środków publicznych powyżej 50 tyś. euro. 
 

Plakat A3 lub Tablica informacyjna w 
trakcie realizacji operacji 

 
 
Niezależnie od wysokości kwoty operacji. 
 
 

Informacja na stronie internetowej w 
okresie realizacji operacji 

 
 
 
 Także beneficjenci, którzy uzyskali dofinansowanie ze środków publicznych poniżej 500 tyś. 
euro mogą umieszczać stałe tablice lub bilbordy dużego formatu przy swoich operacjach. 
 
Skąd pobrać znaki i wzory graficzne? 
 
Szczegóły informowania i przykładowe wzory oraz wszystkie niezbędne logotypy, w tym: 
logo PROW 2014-2020, LEADER i symbol (znak) Unii Europejskiej znajdują się w na stronie 
internetowej MRiRW, w zakładce PROW 2014-2020/działania informacyjne PROW 2014-
2020/ księga wizualizacji i logotypy (http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-
Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-
wizualizacji-i-logotypy) 
 
Oznaczanie operacji składanych za pośrednictwem LGD 
 
Ponadto beneficjent (grantobiorca), który otrzymał pomoc za pośrednictwem LGD „Perły 
Beskidu Sądeckiego” jest zobowiązany do zapewnienia we wszystkich działaniach 
informacyjnych i promocyjnych właściwej identyfikacji wizualnej informującej o tym fakcie 
opinię publiczną i wszystkich zainteresowanych. Szczegółowe informacje zawarte są w 

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy


Zasadach informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w 
ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Perły Beskidu Sądeckiego”. 
 
 
WAŻNE: Koszty ponoszone przez beneficjentów, związane z obowiązkiem informacyjnym 
wynikającym z pkt. 2.2 części 1 załącznika III rozporządzenia nr 808/2014 tj. 
zamieszczaniem plakatów, tablic lub bilbordów oraz informacji na stronie internetowej 
beneficjenta nie są kosztami kwalifikowanymi, o których zwrot może ubiegać się beneficjent. 


