
Załącznik nr 13 do SIWZ 

 

Wytyczne odnośnie wykonania 1 tablicy informacyjnej i 2 tablic pamiątkowych. 

 

1. Tablica informacyjna: projekt, wykonanie i montaż dwuczęściowej tablicy informacyjnej po dwóch 

stronach stelażu o wymiarach 3 m (szerokość) x 2 m (wysokość) – część 1 i o wymiarach 3 m 

(szerokość) x 2,57 m (wysokość) – część 2.  

Tablica ma być wykonana zgodnie z zasadami promocji dla beneficjentów Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze 

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

1.1. Tablica składać się będzie z 2 części: 

1.1.1.  Część 1 - tablica musi zawierać następujące elementy: 

a) emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz 

odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo POIiŚ, hasło 

promocyjne POIiŚ – powyższe informacje muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni 

tablicy, 

b) informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: „Projekt 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko”, 

c) logo beneficjenta, 

d) tytuł projektu, 

e) nazwę beneficjenta, 

f) wartość projektu brutto w PLN (w zaokrągleniu do pełnego PLN), 

g) kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu 

Spójności (w zaokrągleniu do pełnego PLN) 

 

Zasady projektowania tablicy informacyjnej POIŚ i kolorystyka: 
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1.1.2. Część 2 - tablica musi spełniać następujące wymagania: 

-  wielkość tablicy: 3,00 m x 2,57 m  

-  kolor tablicy: biały 

-  kolor czcionki: czarny 

-  rodzaj czcionki: Arial 

Tablica ma zawierać:  

- flagę państwową; 

-  nazwę i logo podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia (nazwa i logo 

podmiotu wraz z flagą państwową powinny zajmować 25 % powierzchni tablicy), 

-  tytuł projektu (25 % powierzchni tablicy), 

-  koszt całkowity przedsięwzięcia oraz formę dofinansowania, 

-  wysokość dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej (informacja dot. kosztu 

przedsięwzięcia i wysokości dofinansowania ze środków z NFOŚiGW powinna zajmować 20 

% powierzchni tablicy), 

-  logo NFOŚiGW wraz z informacją o źródle finansowania, o treści: „Dofinansowano ze 

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” (logo wraz z 

informacją powinno zajmować 30 % powierzchni tablicy).  
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Wzór tablicy informacyjnej NFOŚiGW: 

 

 

1.2. Parametry techniczne tablicy: 

• Tablica wykonana z płyty warstwowej (2 warstwy aluminium, środek plastik) o grubości 3 

mm. 

• Wydruk solwentowy, zalaminowany laminatem UV. Gwarancja Wykonawcy na jakość 

kolorystyki 

• Konstrukcja stelaża: 2 nogi z profilu zamkniętego, z zachowaniem stabilności konstrukcji, 

wysokość ok. 4 m od podłoża, umieszczona w gruncie na głębokości zapewniającej jej 

stabilność, trwałość i bezpieczeństwo użytkowników. Elementy mocujące tablice 

(nierdzewne wkręty), winny być zamaskowane w sposób estetyczny. Wzór tablicy na ryc. 1. 
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Ryc. 1 Wzór tablicy informacyjnej: 

 

 

 

 

 

2. Tablice pamiątkowe: 

2.1. Projekt, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej POIiŚ (szerokość 1 m x wysokość 0,7 m). 

Tablica ma być wykonana zgodnie z zasadami promocji dla beneficjentów Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

Tablica  musi zawierać następujące elementy: 

a) emblemat Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo POIiŚ, hasło promocyjne POIiŚ – 

powyższe informacje muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy, 

b) tytuł projektu, 

c)  logo beneficjenta (ewentualnie logo podmiotu upoważnionego), 

d)  informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: „Projekt (należy 

wstawić tytuł projektu - może być skrócona nazwa lub zakup, przebudowa, budowa, 

modernizacja itp.) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko”. 

 

Zasady projektowania tablicy pamiątkowej POIŚ i kolorystyka: 
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Parametry techniczne tablicy: 

• Tablica wykonana z płyty warstwowej (2 warstwy aluminium, środek plastik) o grubości 3 

mm. 

• Wydruk solwentowy, zalaminowany laminatem UV. Gwarancja Wykonawcy na jakość 

kolorystyki. 

• Montaż tablicy: Tablica zostanie zamontowana na zewnętrznej ścianie budynku – mocowanie 

za pomocą kołków rozporowych solidnie przykręconych do ściany. Wzór tablicy na ryc. 2. 
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