
Zwracamy uwagę na
odpowiednie stosowanie zasad
dotyczących informacji 
i  promocji podczas realizacji
Mikroporjektów w ramach
Programu Współpracy
Transgranicznej INTERREG VA
Polska – Słowacja 2014-2020. 
Wszelkie wskazówki zawarte są
w Załączniku nr 7-  Poradnik  
z zakresu informacji i promocji
do Podręcznika Beneficjenta
Programu Interreg V-A Polska-
Słowacja. 

INFORMACJA 
I PROMOCJA
 W MIKRO- 
PROJEKTACH  

- Logotyp należy stosować 
w kolorze, wersję jednobarwną
można stosować wyłącznie 
w uzasadnionych przypadkach. 
- Należy zwrócić szczególną
uwagę, by napis Unia
Europejska znajdujący się pod
flagą był zawsze widoczny 
i czytelny.

- Logotyp powinien być zawsze
umieszczony w widocznym
miejscu, a jego wielkość należy
dopasować do skali dokumentu
lub materiału, na którym się
pojawia.  
- W przypadku inwestycji
liniowych (np. szlaki, ścieżki
rowerowe) zarówno tablice
informacyjne jak i tablice
pamiątkowe powinny znaleźć
się na początku i na końcu
odcinka będącego przedmiotem
projektu. 
-  Beneficjenci mogą również na
materiałach informacyjno-
promocyjnych zamieścić własne
logotypy, jednak nie mogą być
większe od zintegrowanego
logotypu programu (zarówno na
wysokość jak i szerokość znaku).
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- W przypadku projektów
inwestycyjnych proponuje się
zamieszczanie na stronie
internetowej dokumentacji
fotograficznej „przed” i „po
przeprowadzeniu
przedsięwzięcia”.  
- By uniknąć problemów  
z umieszczaniem 
zintegrowanego logotypu na
kolorowym tle wskazane jest
wyodrębnienie w górnej lub
dolnej części plakatu białego  
lub jasnokremowego pasa, na
którym zostanie umieszczony 
- Na wykonanych tablicach
infromacyjnych można dodać
adresów stron internetowych,
gdzie można znaleźć więcej
informacjio realizowanym
projekcie. 

W ZESTAWIENIU ZNAKÓW
NIE MOGĄ BYĆ
UMIESZCZANE LOGOTYPY
WYKONAWCÓW
PRYWATNYCH, KTÓRZY
WYKONUJĄ DZIAŁANIA 
W RAMACH PROJEKTU,  
ALE KTÓRZY NIE SĄ
BENEFICJENTAMI. 

Przypominamy o zmianach 
w  zapisach dotyczących
zamówień w mikroprojektach
opisanych w załączniku nr do
Podręcznika Beneficjenta  tj.
“Zasady szczegółowe
dotyczące udzielania zamówień
w projekcie dla polskich
beneficjentów".

Zmiana dotyczy w szczególności
obowiązku upubliczniania zapytania
ofertowego przez beneficjenta
polegającego na jego umieszczeniu
w bazie konkurencyjności. 

Strona internetowa wskazana 
w komunikacie Ministra właściwego
ds. rozwoju, przeznaczona do
umieszczania zapytań ofertowych 
www.bazakonkurencyjnosci.fundu
szeeuropeiskie.gov.pl 

Polscy mikrobeneficjenci
realizujący projekty w ramach
Funduszu Małych Projektów
zobowiązani są do publikacji
ogłoszeń w bazie
konkurencyjności.  

Dobre praktyki:

ZASADA
KONKURE-
NCYJNOŚCI  
W MIKRO-
PROJEKTACH

COMPANY
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W przypadku zamówień
realizowanych przez
beneficjentów, którzy nie są
zamawiającymi w rozumieniu
Pzp, wartość zamówienia ustala
się w odniesieniu do danego
projektu. Podmioty, które są
zamawiającymi w rozumieniu
Pzp, po stwierdzeniu, że
szacunkowa wartość
zamówienia nie przekracza
wartości wskazanej w art. 4 ust.
8 Pzp, określają wartość
zamówienia w odniesieniu do
danego projektu w celu
stwierdzenia, czy zamówienie
podlega zasadzie
konkurencyjności”. 

PLANOWANE
NABORY

Zabronione jest zaniżanie wartości
szacunkowej zamówienia lub jego
podział skutkujący zaniżeniem
jego wartości szacunkowej. 

Ustalając wartość zamówienia dla
działań realizowanych w ramach
projektu, np. szkolenia, warsztaty,
cykl wyjazdów lub imprez należy
ocenić, czy rodzaj usług
realizowanych w ramach
wydarzeń spełnia łącznie
następujące przesłanki:  
przedmiotową, podmiotową  
i czasową.  
Jeśli beneficjent udziela
zamówienia w częściach, powinien
ustalić wartość zamówienia jako
łączną wartość poszczególnych
jego części. 

Dodatkowo zwracamy
uwagę, iż:

IV NABÓR NA MIKROPORJEKTY
INDYWIDUALNE PO POLSKIEJ
STRONIE W RAMACH  

I osi priorytetowej  
 tj. Ochrona i rozwój dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego
obszaru pogranicza,  
cel szczegółowy „Zwiększenie
poziomu zrównoważonego
wykorzystania dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego
przez odwiedzających 
i mieszkańców”. 

LIPIEC – WRZESIEŃ 
2018 r. 

Mikroprojekt indywidualny - wartość
dofinansowania EFRR: min. 2 000 EUR  

max. 50 000 EUR  
maksymalna całkowita wartość

budżetu:  
70 000 00 EUR 
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