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Pan Karol Bieniek 

Zastępca Dyrektora 

Departament Funduszy Strukturalnych 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

w odpowiedzi na pismo znak: DFS-WKP.811.2.1.2017.AWW z 26 kwietnia br. w sprawie sposobu 
oznaczania materiałów multimedialnych (e-zasobów) do kształcenia zawodowego, opracowanych 
dla poszczególnych gmp zawodów (branż) szkolnictwa zawodowego, poniżej przedstawiam stanowisko 
Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w zakresie informacji i promocji. 

Odnosząc się do zagadnienia przedstawionego w Państwa piśmie, pragnę podkreślić, iż IK UP nie zna 
specyfiki i szczegółów dotyczących stmktury prezentowanych w e-zasobach treści i opiera swoją opinię 
na informacjach zawartych w zapytaniu MEN. 

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w perspektywie finansowej 2014-2020 nie ma obowiązku oznaczania 
wszystkich produktów wytworzonych/zakupionych w ramach projektu. Natomiast beneficjent jest 
zobowiązany do poinfonnowania opinii publicznej oraz uczestników projektu o tym, że otrzymał pomoc 
z funduszy polityki spójności. 

Oznacza to, że beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z funduszy polityki spójności 
co najmniej poprzez oznaczenie miejsca realizacji projektu plakatem/tablicą w zależności od rodzaju projektu 
i kwoty dofinansowania, zamieszczenie informacji na stronie internetowej, oznaczanie działań 
informacyjnych i komunikacyjnych, dokumentów podawanych do publicznej wiadomości i przekazywanych 
uczestnikom projektu. 

W celu właściwej realizacji obowiązków związanych z promocją projektu opisanego przez Państwa 
w ww. piśmie, tj. m.in. w celu jak najlepszego poinformowania uczestników projektu, IK UP rekomenduje 
oznaczenie strony internetowej lub podstrony, gdzie będą zamieszczone e-zasoby - zgodnie 
z zasadami wskazanymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-
2020 w zakresie informacji i promocji. 

Odnośnie do oznaczania elementów poszczególnych modułów w e-zasobach, IK UP rekomenduje, aby 
oznaczyć te elementy modułów i te materiały edukacyjne, które będą przekazywane/udostępniane 
uczestnikom projektu oraz których oznaczenie jest technicznie możliwe, tj. filmy, sekwencje wideo, audio, 
audio-wideo, animacje i komiksy, gry dydaktyczne i dokumenty. 
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Zgodnie z zapisami Podręcznika, beneficjent zobowiązany jest do tego, aby wszystkie działania 
informacyjne i promocyjne dotyczące projektu, jak również wszystkie dokumenty związane z realizacją 
projektu, które podawane są do publicznej wiadomości lub są przeznaczone dla uczestników projektów 
oraz miejsce realizacji projektu oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich. 

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panem Krzysztofem Maszewskim, pracownikiem Wydziału 
Koordynacji Infonnacji i Promocji, tel. (22) 273-80-64, e-mail: krzysztof.maszewski(a>mr.gov.pl. 

Z poważaniem, 

Robert Sidorowicz 
Zastępca Dyrektora Departamentu 
Promocji Funduszy Europejskich 
(podpisano elektronicznie) 

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym; 
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