
 

 

 

 

Instrukcja oznaczania przedsięwzięć dofinansowanych /sfinansowanych ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 

 

Instrukcja określa sposób oznaczania przedsięwzięć, które zostały dofinansowane/sfinansowane ze 

środków WFOŚiGW w Olsztynie (dotacje, pożyczki). Beneficjent jest zobowiązany do stosowania instrukcji 

na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Olsztynie zwanym dalej Funduszem. 

 

1. Strona internetowa lub portal społecznościowy (w każdym przypadku) 

 Beneficjenci środków WFOŚiGW w Olsztynie zobowiązani są w trakcie realizacji zadania 

do opublikowania informacji o otrzymanym dofinansowaniu na swojej stronie internetowej. 

 Na stronie internetowej, w jej głównej odsłonie, beneficjent zobowiązany jest zamieścić 

odnośnik, w formie informacji o realizacji zadania lub logo WFOŚiGW w Olsztynie, kierujący do 

strony zawierającej następujące informacje: nazwa zadania, koszt kwalifikowany zadania (w 

PLN) kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, informacja słowna 

o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie „Korzystamy z dofinansowania 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”, opis zadania, 

a po zakończeniu jego realizacji sprawozdanie z realizacji, aktywny odnośnik do strony 

www.wfosigw.olsztyn.pl oraz utrzymania ich widoczności przez okres co najmniej 6 m-cy od 

daty rozliczenia zadania określonej w umowie. 

 Wzór stosowanego do znakowania logo WFOŚiGW w Olsztynie oraz wzór informacji słownej 

o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie znajduje się na stronie internetowej 

Funduszu w zakładce środki krajowe. 

 

 

2. Tablice informacyjne (Beneficjenci realizujący zadania inwestycyjne) 

 Tablice informacyjne są umieszczane przez Beneficjenta, który na mocy umowy otrzymał 

z WFOŚiGW w Olsztynie środki finansowe na realizację przedsięwzięć.  

 Tablice umieszczane są w widocznym miejscu, np.: elewacja frontowa, wejście do budynku, 

reprezentacyjne wnętrze budynku, tablice wolnostojące, itp. W odniesieniu do sieci 

kanalizacyjnych tablice informacyjną można umieścić w siedzibie Beneficjenta. 

 Tablica musi zawierać logo oraz informację o źródle finansowania, „Korzystamy 

z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Olsztynie”. 

 Tablica informacyjna powinna mieć charakter trwały i wielkość umożliwiającą jej właściwe 

wyeksponowanie, co najmniej 30 x 40 cm. 



 

 

 

 

 Projekt tablicy oraz miejsce umieszczania może być skonsultowane ze specjalistą Zespołu Info-

Promo (89 522 02 38).  

 Wzór stosowanego do znakowania logo WFOŚiGW w Olsztynie oraz wzór informacji słownej 

o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie znajduje się na stronie internetowej 

Funduszu w zakładce środki krajowe. 

 W miarę możliwości, oprócz tablicy informacyjnej, Beneficjent zobowiązany jest umieścić 

dodatkową planszę np. w siedzibie firmy w antyramie, powtarzając informacje te, które należy 

obowiązkowo zamieścić na stronie internetowej (patrz pkt. 1).  

 

3. Publikacje oraz inne materiały informacyjno-promocyjne 

Wszelkie publikacje, materiały konferencyjne, programy, opracowania, materiały informacyjno-

promocyjne, książki, raporty, albumy, plakaty, ulotki, foldery, broszury, płyty CD lub DVD, artykuły 

w prasie itp., dofinansowane/sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Olsztynie należy zaopatrzyć w 

logo Funduszu oraz informację słowną „Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”.  

Miejsce zamieszczania logo z informacją słowną: 

 Publikacje, programy, opracowania, książki, raporty, albumy - na okładce lub na stronie 

technicznej (druga strona strony tytułowej bądź ostatnia strona wydawnictwa), 

 Prezentacje, programy multimedialne, płyty CD/ DVD - poprzez zamieszczenie w nich informacji 

o dofinansowaniu w oknie powitania lub innym, które ukazuje się jako pierwsze podczas 

odtwarzania materiałów zamieszczonych na nośniku oraz na jego okładce/ opakowaniu, 

 Audycje dźwiękowe - poprzedzić i zakończyć komunikatem lektora informującego 

o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, 

 Materiały wideo - poprzedzić i zakończyć planszą informującą o dofinansowaniu ze środków 

WFOŚiGW w Olsztynie, 

 Inne produkty o charakterze informacyjno-promocyjnym - na wyrobach, 

 W przypadku małych materiałów informacyjno - promocyjnych (gadżety typu długopis, pen 

drive, cukierek, breloczek itp.) dopuszcza się stosowanie loga bez informacji słownej.  

Projekt oznaczenia może być skonsultowany ze specjalistą Zespołu Info-Promo 

(89 522 02 38). 

 

4. Ruchome składniki majątku oraz elementy wyposażenia 

Ruchome składniki majątku i elementy wyposażenia będące środkami trwałymi, które zostały 

zakupione przy udziale środków finansowych WFOŚiGW w Olsztynie muszą być oznaczone naklejką/ 

tabliczką z logo Funduszu oraz informacją słowną o dofinansowaniu/sfinansowaniu „Korzystamy 

z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”. 



 

 

 

 

W przypadku niewielkich elementów wyposażenia dopuszcza się stosowanie logo i skrótu nazw 

„WFOŚiGW w Olsztynie”. 

Oznaczenie powinno mieć charakter trwały i wielkość umożliwiającą właściwe wyeksponowanie. 

Oznaczenie powinno być umieszczone bezpośrednio na danym przedmiocie, jednakże w taki sposób, 

aby nie zniszczyć przedmiotu oraz nie utracić gwarancji lub rękojmi.  

Tablice edukacyjne muszą zawierać informacje o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie. 

Projekt oraz miejsce umieszczenia może być skonsultowane ze specjalistą Zespołu Info-Promo 

(89 522 02 38).  

 

5. Dodatkowe wymagania dotyczące oznaczania przedsięwzięć 

W przypadku przedsięwzięć o charakterze nie inwestycyjnym polegających na organizacji (przy 

udziale środków finansowych WFOŚiGW w Olsztynie) np. konferencji, seminariów, spotkań, 

warsztatów, itp. beneficjent musi umieścić w miejscu powszechnie dostępnym informację (taka 

sama jak w innych zadaniach: logo + informacja słowna „Korzystamy z dofinansowania 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”  co najmniej w 

formacie A-3 bądź baner / roll,up z logo Funduszu.  

 

Uzupełnieniem informacji dot. oznakowania projektów jest Księga Znaku WFOŚiGW w Olsztynie - 

dostępna na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce „Środki krajowe” 


