
 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 14 DO SIWZ 
 

Gdańsk, dnia 29 marca 2018 r. 

 

ZASADY OZNAKOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH  

przez  Pośredników Finansowych/Wykonawców 

w ramach umów zawartych z Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o.  

Spis treści 
1. WSTĘP 

„Zasady oznakowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych przez  Pośredników 

Finansowych/Wykonawców w ramach umów zawartych z Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o.” 

skierowane są   do instytucji finansowych  zaangażowanych w realizację umów zawartych z Pomorskim 

Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. (PFR). Niniejsze opracowanie  przedstawia podstawowe  informacje na 

temat obowiązków i zasad dotyczących oznakowania i prowadzenia działań informacyjno-

promocyjnych w ramach realizacji ww. umów.  

 

2. ZASADY DZIAŁAŃ INFORMACYJNO –PROMOCYJNYCH  
 
Pośrednik Finansowy / Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia działań informacyjno – 
promocyjnych związanych z realizacją umowy, zgodnie z  określonymi w niej zasadami oraz ich 
odpowiedniego oznakowania w sposób przedstawiony w niniejszym opracowaniu.   Głównym  celem 
działań informacyjnych i promocyjnych jest zachęcanie  potencjalnych Odbiorców Wsparcia do 
korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania zwrotnego, w tym dostarczaniu im informacji 
niezbędnych w procesie ubiegania się o środki, a także  kształtowanie świadomości społeczeństwa w 
zakresie efektów wykorzystywania przez Województwo Pomorskie środków publicznych 
pochodzących ze zwrotów z instrumentów inżynierii finansowej, wniesionych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Obligatoryjne jest 
oznaczenie odpowiednimi znakami i informacjami całej dokumentacji, która dotyczy realizowanej 
umowy. Jednocześnie Pośrednik Finansowy/Wykonawca  powinien zadbać o widoczność oznaczeń – 
znaki powinny być czytelne i umieszczone  na materiałach w taki sposób, aby informacje były łatwe do 
zidentyfikowania przez osoby zainteresowane. 
 

3. ZASADY OZNAKOWANIA 

3.1 LOGOTYPY oraz INFORMACJA O FINANSOWANIU 

Działania informacyjno- promocyjne powinny być oznakowane odpowiednimi logotypami, zgodnie z 

zestawieniem poniższych znaków: 



 
 

 

2 
 

a) logotyp Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.1 

b) logotyp Jednostki Samorządu Województwa Pomorskiego1 

c) logotyp Pośrednika Finansowego / Wykonawcy 

W zestawieniu z innymi znakami logotyp  Pomorskiego Funduszu Rozwoju   Sp. z o.o. zawsze powinien 

rozpoczynać ciąg znaków, zaś logotyp  Pośrednika Finansowego/Wykonawcy go zamykać. 

Ponadto, wszystkie elementy informacyjno-promocyjne powinny zawierać hasło: 

„Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego” 

czcionka: CALIBRI  

Prawidłowe oznakowanie materiałów informacyjno-promocyjnych: 

 

3.2 STRONA INTERNETOWA PFR 

Adres strony internetowej Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.: www.pfr.pomorskie.eu 

powinien być umieszczany  na wszystkich  materiałach informacyjno-promocyjnych, jeżeli istnieje taka 

możliwość.  

 

4. ZESTAWIENIE I RODZAJE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH 

Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne muszą być oznakowane zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

4.1 ZESTAWIENIE MINIMALNE 

elementy obowiązkowe: 

- logotyp Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. 

- logotyp  Jednostki Samorządu Województwa Pomorskiego 

Zestawienie minimalne stosuje się tylko w przypadku małej powierzchni przeznaczonej na druk  np.: 

pendrive, długopisy, ołówki, wizytówki, itp. 

4.2 ZESTAWIENIE PODSTAWOWE 

elementy obowiązkowe: 

- logotyp Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. 

- logotyp  Jednostki Samorządu Województwa Pomorskiego 

- logotyp Pośrednika Finansowego / Wykonawcy 

- informacja o finansowaniu 

                                                           
1 Wersja kolorowa oraz monochromatyczna logotypu Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. oraz Jednostki 

Samorządu Województwa Pomorskiego do pobrania na stronie internetowej www.pfr.pomorskie.eu 

LOGOTYP            

PF 

/WYKONAWCY

CY 

http://www.pfr.pomorskie.eu/
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Zestawienie podstawowe może dodatkowo zawierać adres strony internetowej Pomorskiego 

Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.  oraz Pośrednika Finansowego/Wykonawcy.  

Zestawienie podstawowe stosuje się w przypadku: 

a) materiałów promocyjnych tj. ogłoszenia prasowe oraz internetowe, tablice informacyjne, 

koperty, papier firmowy, naklejki na sprzęt, zaproszenia, płyty CD/DVD, materiały promocyjne 

o dużej powierzchni (roll-up, banner, stand, ścianka konferencyjna, namiot wystawienniczy 

itp.), broszury, ulotki, foldery, biuletyny, notesy, kalendarze, teczki, certyfikaty, reklamy 

telewizyjne, filmy, prezentacje itp., 

b) dokumentacji związanej z udzielanym wsparciem oraz materiałów informacyjnych 

przeznaczonych dla Odbiorców Wsparcia tj. papier firmowy, zaproszenia, programy spotkań, 

listy obecności itp., 

c) podstrony/zakładki na stronie internetowej Pośrednika Finansowego/Wykonawcy 

dedykowanej produktowi finansowemu oferowanemu w ramach umowy zawartej z PFR. 

 

 

 


