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1.	KONCEPCJA

Większa dostępność funduszy z	jednego
programu. Uproszczono procedury
i poprawiono warunki finansowania.	

Co	więcej,	Fundusze Europejskie obejmują
różnorodne obszary działalności
i odpowiadają na nowe potrzeby
mieszkańców Mazowsza. Fundusze

znajdują się w	Twoim zasięgu,	
byś mógł sięgać po więcej.	
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2.	HASŁO	
Fundusze	Europejskie	
w	Twoim	zasięgu!

Do	tej pory Fundusze Europejskie kojarzone
były z	wielkimi urzędniczymi projektami
np.	budową dróg.	Nasze hasło informuje
osoby,	które mają pomysł na szeroko
rozumiane zmiany w	swoim otoczeniu.
Przekonujemy,	że Fundusze Europejskie

teraz są dostępne także dla nich.



3.	GRAFICZNY	MOTYW	PRZEWODNI	
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KREACJA	1 KREACJA	2

Wykorzystujemy nowoczesny motywWi-Fi,	ikonkę pokazującą zasięg sieci.	W	zasięgu umieszczamy w	Kreacji 1	
zdjęcia pomysłów,	w	Kreacji 2	pojęcia dotyczące projektów,	które dzięki funduszom można zrealizować.
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Kolor tła:	CMYK	C=91%,	M=48%,	Y=56%,	K=30%
Kolor pomarańczowy:	C=0%,	M=13%,	Y=100%,	K=0%
Czcionka:	Ubuntu	(rodzina:	normal,	bold,	light	itp.)

KREACJA	1

Kolor tła:	CMYK	C=91%,	M=48%,	Y=56%,	K=30%
Kolor pomarańczowy:	C=0%,	M=51%,	Y=99%,	K=0%
Czcionka:	Ubuntu	(rodzina:	normal,	bold,	light	itp.)
Zdjęcia:	www.shutterstock.com/pic-315677882.html,	
www.shutterstock.com/pic-306313655.html,	
www.shutterstock.com/pic-158784941.html

KREACJA	2

Sprawdź,	jak wiele różnych działań możesz sfinansować dzięki Funduszom
Europejskim.	Zasięgnij porady na temat możliwości realizacji projektów,	
które przysłużą się rozwojowi Twojej firmy,	instytucji,	organizacji lub
pomogą podnieść jakość życia mieszkańców Twojego regionu.	Odwiedź
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub stronę

Nigdy wcześniej realizacja planów nie była łatwiejsza.	Uproszczono procedury
i poprawiono warunki finansowania.	Co	więcej,	Fundusze Europejskie obejmują
różnorodne obszary działalności i odpowiadają na nowe potrzeby mieszkańców
Mazowsza.	Fundusze znajdują się w	Twoim zasięgu,	byś mógł sięgać po więcej.
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II.	Przykłady	wykorzystania	motywu	graficznego
1.	SZABLON	PREZENTACJI	PowerPoint

KREACJA	1

KREACJA	2
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Realizacja	projektów	partnerskich	- wersja	polska

Realizacja	projektów	partnerskich	- wersja	angielska



2.	ARTYKUŁ	SPONSOROWANY	
(do	internetu i	prasy)	
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3.	REKLAMA/OGŁOSZENIE	W	PRASIE
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4.	MAILING



5.	RAMKI	W	METRZE/BILLBOARDY
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KREACJA	1

KREACJA	2



6.1.	BANER	INTERNETOWY
KREACJA	1
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6.2.	BANER	INTERNETOWY	
KREACJA	2
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7.	ŚCIANKA	WYSTAWIENNICZA						
100x200	cm	/	ROLL-UP

KREACJA	2KREACJA	1
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8.	ŚCIANKA	WYSTAWIENNICZA	600x200	cm

KREACJA	1
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KREACJA	2

Henis que verro cor auda quibus, eostem. Natiusandi tet, ips
Henis que verro cor auda quibus, eostem. Natiusandi tet, ipsant
odit aspere nectet, qui optur? Quid molupta consequid qui ant
odit asHenis que verro cor auda quibus, eostem. Natiusandi tet,
ips Henis que verro cor auda quibus, eostem. Natiusandi tet,
ipsant odit aspere nectet, qui optur? Quid molupta consequid
Natiusandi tet, ips Henis que verro cor auda quibus, eostem.
Natiusandi tet, ipsant odit aspere ipsant odit aspere ipsant odit
aspere nectet qui ant odit aspere nectet, qui optur? Quid
molupta consequid qui optasipsant odit aspere nectet, qui
optur? Quid optasipsant odit aspere nectet, qui optur pere
nectet, qui opturHenis que verro cor auda quibus, eostem.
Natiusandi tet, ips Henis que verro cor auda quibus, eostem.
Natiusandi tet, ipsant odit aspere nectet, qui optur? Quid
molupta consequid qui ant odit aspere nectet, qui optur? Quid
molupta consequid qui optasipsant odit aspere nectet

Henis que verro cor auda quibus, eostem. Natiusandi tet, ips
Henis que verro cor auda quibus, eostem. Natiusandi tet, ipsant
odit aspere nectet, qui optur? Quid molupta consequid qui ant
odit asHenis que verro cor auda quibus, eostem. Natiusandi tet,
ips Henis que verro cor auda quibus, eostem. Natiusandi tet,
ipsant odit aspere nectet, qui optur? Quid molupta consequid
Natiusandi tet, ips Henis que verro cor auda quibus, eostem.
Natiusandi tet, ipsant odit aspere ipsant odit aspere ipsant odit
aspere nectet qui ant odit aspere nectet, qui optur? Quid
molupta consequid qui optasipsant odit aspere nectet, qui
optur? Quid optasipsant odit aspere nectet, qui optur pere
nectet, qui opturHenis que verro cor auda quibus, eostem.
Natiusandi tet, ips Henis que verro cor auda quibus, eostem.
Natiusandi tet, ipsant odit aspere nectet, qui optur? Quid
molupta consequid qui ant odit aspere nectet, qui optur? Quid
molupta consequid qui optasipsant odit aspere nectet



9.	FOLDER/BROSZURA	210x210	mm

KREACJA	1

okładka	przód okładka	tyłśrodek	z	zamarkowanym	tekstem
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okładka	przód okładka	tyłśrodek	z	zamarkowanym	tekstem

KREACJA	2



10.	ULOTKA	PODŁUŻNA	POTRÓJNA	(A4	do	DL)

ulotka	po	rozłożeniu	- strony	zewnętrzne ulotka	po	rozłożeniu	- strony	wewnętrzne 16

KREACJA	1

KREACJA	2
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11.1.	MATERIAŁY	GRAFICZNE	DLA	SOCIAL	MEDIÓW:	YOUTUBE
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11.2.	MATERIAŁY	GRAFICZNE	DLA	SOCIAL	MEDIÓW:	FACEBOOK
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11.3.	MATERIAŁY	GRAFICZNE	DLA	SOCIAL	MEDIÓW:	TWITTER
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12.	PROGRAM	WYDARZENIA	
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13.1.	ZAPROSZENIE	PION	
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13.2.	ZAPROSZENIE	POZIOM
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14.	STOPKA	MAILINGOWA	(FOOTER)
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15.	IDENTYFIKATOR	UCZESTNIKA	(BADGE)	7,5x10	cm
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16.	FORMULARZ	ZGŁOSZENIOWY
na	przykładzie	wydarzenia	Mazowieckie	Dni	Partnerstwa
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17.	PROJEKT	CERTYFIKATU
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KREACJA	1 KREACJA	2



1.1.	
I.	Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej
w	gospodarce

Myśl przewodnia
„Jak	każdy	właściciel	myślę	o	tym,	by	stale	rozwijać	swoją	firmę.	
Miewam	też	innowacyjne	pomysły.	Chciałem	zainwestować	w	nowe	
technologie,	badania,	ale	sytuacja	nie	pozwalała	na	dodatkowe	
koszty.	O	funduszach	dla	Mazowsza	dowiedziałem	się	przez	
przypadek. Okazało	się,	że	są	w	moim	zasięgu	i	dzięki	nim	mogę	
wyposażyć	firmowe	laboratorium	lub	zlecić	badania	instytucji	
naukowej.	Ty	też	możesz	z	nich	skorzystać.”	

Kolor tła:	CMYK	C=69%,	M=64%,	Y=63%,	K=62%
Kolor niebieski:	C=55%,	M=11%,	Y=9%,	K=0%
Czcionka:	Ubuntu	(rodzina:	normal,	bold,	light	itp.)
Zdjęcie:	www.shutterstock.com/pic-125266409.html	
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III.	Kreacja	dla	poszczególnych	Osi	Priorytetowych	Regionalnego	Programu	
Operacyjnego	Województwa	Mazowieckiego	2014-2020
1.	Wizualizacja	dla	poszczególnych	Osi	Priorytetowych



1.2.	
II.	Wzrost e-potencjału Mazowsza

Myśl przewodnia
„Biblioteka nie musi kojarzyć się z	kurzem.	
Dzięki funduszom europejskim i wprowadzeniu elektronicznego
systemu rezerwacji książek nasza biblioteka wkroczy w	XXI	wiek.		
To	ułatwi nam pracę i będzie dużo wygodniejsze dla naszych
czytelników!”

Kolor tła:	CMYK	C=27%,	M=81%,	Y=0%,	K=0%
Kolor niebieski:	C=91%,	M=59%,	Y=3%,	K=0%
Czcionka:	Ubuntu	(rodzina:	normal,	bold,	light	itp.)
Zdjęcie:	www.shutterstock.com/pic-119545186.html
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1.3.	
III.	Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Myśl przewodnia
„Produkujemy nowoczesne podzespoły do	maszyn i dobrze nam
idzie.	Chcielibyśmy w	niedalekiej przyszłości eksportować nasze
produkty na rynki zachodnie.	Mamy nadzieję,	że przy wsparciu
funduszy europejskich już wkrótce uda nam się wypracować
odpowiedni model	biznesowy.”	

Kolor tła:	CMYK	C=95%,	M=87%,	Y=42%,	K=42%
Kolor niebieski:	C=43%,	M=23%,	Y=0%,	K=0%
Czcionka:	Ubuntu	(rodzina:	normal,	bold,	light	itp.)
Zdjęcie:	www.shutterstock.com/pic-87108931.html	
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1.4.	
IV.	Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Myśl przewodnia
„U	nas	wszyscy	dbają	o	środowisko…	Wszyscy	sąsiedzi	chcą	
być	eko. Niezależnie	od	wieku.	Myśleliśmy	o	wymianie	
systemu	grzewczego	i	zastosowaniu	nowoczesnych	
rozwiązań.	Przypadek	sprawił,	że	dowiedzieliśmy	się	
o	funduszach	dla	Mazowsza.	Okazało	się,	że	są	
w	naszym	zasięgu	i	możemy	na	ten	cel	otrzymać	
dofinansowanie	z	Unii.	Ty	też	możesz	z	niego	skorzystać.”

Kolor tła:	CMYK	C=89%,	M=47%,	Y=78%,	K=55%
Kolor zielony:	C=74%,	M=0%,	Y=61%,	K=0%
Czcionka:	Ubuntu	(rodzina:	normal,	bold,	light	itp.)
Zdjęcie:	www.shutterstock.com/pic-86329705.html
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1.5.	
V.	Gospodarka przyjazna środowisku

Myśl przewodnia
„Jako burmistrz odpowiadam zarówno za stan lokalnej
infrastruktury,	bezpieczeństwo mieszkańców,	jak
i środowisko naturalne.	Sen	z	powiek spędzał mi	problem	
starych wałów przeciwpowodziowych.	
Dzięki funduszom europejskim uda nam się w	końcu
przeprowadzić niezbędne prace modernizacyjne,	
i to	bez	ingerencji w	ekosystem.”	

Kolor tła:	CMYK	C=16%,	M=38%,	Y=100%,	K=1%
Kolor brązowy:	C=40%,	M=90%,	Y=59%,	K=43%
Czcionka:	Ubuntu	(rodzina:	normal,	bold,	light	itp.)
Zdjęcie:	www.shutterstock.com/pic-286412777.html
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1.6.	
VI.	Jakość życia

Myśl przewodnia
„Jako	ordynator	ubolewałem	nad	tym,	że	finanse	nie	pozwalały	
na	stworzenie	nowoczesnego	oddziału	kardiologicznego	
w	naszym	szpitalu.	Mamy	przecież	świetnych	specjalistów,	
wykształconych,	z	doświadczeniami	zdobywanymi	za	granicą.	
Chcieliśmy	pomagać	pacjentom	na	miejscu,	zamiast	odsyłać	
ich	do	większych	placówek.	Brakowało	specjalistycznego	sprzętu.	
Zgłosiłem	się	po	dofinansowanie	unijne	i	znalazłem	poparcie	
dla	naszej	inicjatywy.	Już	wkrótce	będziemy	mogli	leczyć	
pacjentów	zgodnie	z	europejskimi	standardami.”

Kolor tła:	CMYK	C=87%,	M=31%,	Y=65%,	K=15%
Kolor żółty:	C=4%,	M=29%,	Y=82%,	K=0%
Czcionka:	Ubuntu	(rodzina:	normal,	bold,	light	itp.)
Zdjęcie:	www.shutterstock.com/pic-448952002.html
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1.7.	
VII.	Rozwój regionalnego systemu transportowego

Myśl przewodnia
„Do	naszej miejscowości prowadzi tylko piaszczysta droga.	
Wiosną i latem jest	ok.,	ale	jesienią i zimą ciężko.	Wójt obiecuje
zmiany z	roku na rok,	ale	póki co	nic się nie dzieje.	Nie ma	
pieniędzy.	Gmina jest	niewielka.	Najgorzej jest,	gdy trzeba
wezwać pomoc,	bo karetki mają problem	z	dojazdem.	
Jako radna postanowiłam w	końcu coś z	tym zrobić.	
Przecież jesteśmy w	Europie i pewnie na takie projekty
są jakieś fundusze europejskie.”	

Kolor tła:	CMYK	C=45%,	M=64%,	Y=69%,	K=38%
Kolor pomarańczowy:	C=0%,	M=40%,	Y=70%,	K=0%
Czcionka:	Ubuntu	(rodzina:	normal,	bold,	light	itp.)
Zdjęcie:	Adobe	Stock 81216356
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1.8.	
VIII.	Rozwój rynku pracy

Myśl przewodnia
„Długo nie mogłam znaleźć pracy,	więc w	końcu postanowiłam
podjąć wyzwanie i założyć coś swojego.	Problemem jak
zwykle okazały się finanse.	Na	szczęście fundusze europejskie
pomagają tym,	którzy sami wychodzą z	inicjatywą
i chcą wprowadzać zmiany w	życiu.”	

Kolor tła:	CMYK	C=10%,	M=76%,	Y=100%,	K=1%
Kolor niebieski:	C=50%,	M=0%,	Y=0%,	K=0%
Czcionka:	Ubuntu	(rodzina:	normal,	bold,	light	itp.)
Zdjęcie:	www.shutterstock.com/pic-387548548.html
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1.9.	
IX.	Wspieranie włączenia społecznego i walka z	ubóstwem

Myśl przewodnia
„Miałem pomysł na zajęcia rehabilitacyjne dla osób starszych,	
ale	jak to	zwykle bywa,	wszystko rozbiło się o	pieniądze.	
Koleżanka pielęgniarka poradziła mi,	żebym zainteresował
się możliwościami dofinansowania z	funduszy europejskich.	
Okazało się,	że są nie tylko dla ludzi młodych i sprawnych.		
Dzięki nim będziemy w	stanie pomóc chorym odzyskiwać sprawność.
To	fantastyczna sprawa.”	

Kolor tła:	CMYK	C=70%,	M=96%,	Y=35%,	K=26%
Kolor żółty:	C=4%,	M=29%,	Y=82%,	K=0%
Czcionka:	Ubuntu	(rodzina:	normal,	bold,	light	itp.)
Zdjęcie:	www.shutterstock.com/pic-322144934.html
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1.10.	
X.	Edukacja dla rozwoju regionu

Myśl przewodnia
"Myślę o	utworzeniu nowego przedszkola.	W	naszej okolicy nie ma	
ciekawych zajęć dla najmłodszych.	Wierzę,	że dofinansowanie
z	Unii pozwoli mi	stworzyć miejsce,	które dzieci pokochają.”

Kolor tła:	CMYK	C=100%,	M=75%,	Y=0%,	K=40%
Kolor zielony:	C=31%,	M=0%,	Y=100%,	K=0%
Czcionka:	Ubuntu	(rodzina:	normal,	bold,	light	itp.)
Zdjęcie:	www.shutterstock.com/pic-285533435.html
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Oś Priorytetowa II
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Oś Priorytetowa I	

2.	Szablony	prezentacji	PowerPoint	dla	poszczególnych	Osi	Priorytetowych



Oś Priorytetowa IV
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Oś Priorytetowa III
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Oś Priorytetowa VI

Oś Priorytetowa V



40

Oś Priorytetowa VIII

Oś Priorytetowa VII



Oś Priorytetowa X
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Oś Priorytetowa IX



Materiał	współfinansowany	z	Europejskiego	Funduszu	Społecznego


