
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1049/2014 

z dnia 30 lipca 2014 r. 

w sprawie charakterystyki technicznej działań informacyjnych i promocyjnych w związku z rozpo
rządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 ustanawiającym przepisy ogólne 
dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego 

współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustana
wiające przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego 
współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (1), w szczególności jego 
art. 53 ust. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 ustanawia przepisy ogólne dotyczące 
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, 
zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego. 

(2) Należy zapewnić, aby finansowe wsparcie zapewniane przez Unię było widoczne, co prowadzi do upowszech
nienia wiedzy o roli, jaką Unia odgrywa w programach finansowania. Działania z zakresu informacji i promocji 
powinny zatem zawierać określone informacje wskazujące na udział Unii, w tym symbol Unii. Dla zapewnienia 
spójności należy stosować symbol Unii w formacie standardowym. 

(3)  Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 514/2014, a w konsekwencji również 
niniejszym rozporządzeniem. 

(4)  Dania nie jest związana rozporządzeniem (UE) nr 514/2014 ani niniejszym rozporządzeniem. 

(5)  Aby umożliwić bezzwłoczne zastosowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu i nie opóźniać 
zatwierdzenia programów krajowych, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

(6)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Funduszu Azylu, Migracji 
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Charakterystyka techniczna działań informacyjnych i promocyjnych na potrzeby projektu 

Wszelkie działania informacyjne i promocyjne kierowane do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów końcowych i 
opinii publicznej zawierają: 

a)  symbol Unii Europejskiej spełniający normy graficzne określone w załączniku oraz odniesienie do Unii Europejskiej; 

b)  odniesienie do funduszu wspierającego projekt, zgodnie z załącznikiem; 

c)  oświadczenie o treści określonej przez instytucję odpowiedzialną, podkreślające wartość dodaną, jaką stanowi wkład 
Unii Europejskiej. 

Postanowienia lit. a) i c) nie mają zastosowania do niewielkich materiałów promocyjnych. 
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(1) Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 112. 



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 30 lipca 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SYMBOLU UNII ORAZ OKREŚLAJĄCE STANDARDOWE KOLORY — OPIS 
SYMBOLICZNY 

Na błękitnym tle dwanaście złotych gwiazd tworzy okrąg, reprezentujący unię narodów Europy. Liczba gwiazd jest 
stała (12) i symbolizuje doskonałość i jedność. 

Szczegóły i wytyczne dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use- 
emblem_en.pdf  

1. OPIS HERALDYCZNY 

Na błękitnym polu okrąg z dwunastu złotych gwiazd, niedotykających się ramionami.  

2. OPIS GEOMETRYCZNY 

Symbol ma kształt niebieskiej prostokątnej flagi, której długość jest równa 1,5 szerokości. Dwanaście złotych gwiazd, 
umieszczonych w równych odstępach, tworzy niewidoczny okrąg ze środkiem w miejscu przecięcia przekątnych 
prostokąta. Promień okręgu równa się jednej trzeciej wysokości flagi. Każda z gwiazd posiada pięć ramion położo
nych na obwodzie niewidzialnego okręgu, którego promień równy jest jednej osiemnastej wysokości flagi. Wszystkie 
gwiazdy są ustawione w pozycji pionowej, tzn. jedno ramię znajduje się w pionie, a dwa ramiona na linii prostej 
prostopadłej do osi szerokości. Okrąg ustawiony jest tak, że gwiazdy są w miejscu godzin na tarczy zegara. Ich liczba 
jest niezmienna.  

3. PRZEPISOWE KOLORY 

Kolory symbolu są następujące: 

NIEBIESKI ODBITY PANTONE (PANTONE REFLEX BLUE) jest kolorem powierzchni prostokąta; 

ŻÓŁTY PANTONE (PANTONE YELLOW) jest kolorem gwiazd. 

Druk czterokolorowy 

Przy stosowaniu druku czterokolorowego dwa standardowe kolory powstają przez użycie czterech kolorów w procesie 
druku czterokolorowego. 
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ŻÓŁTY PANTONE uzyskuje się poprzez 100 % „process yellow”. 

NIEBIESKI PANTONE REFLEX uzyskuje się poprzez wymieszanie 100 % „process cyan” z 80 % „process magenta”.  

4. INTERNET 

Na stronach internetowych NIEBIESKI PANTONE REFLEX odpowiada kolorowi RGB:0/0/153 (w systemie szesnast
kowym: 003399), a ŻÓŁTY PANTONE — kolorowi RGB:255/204/0 (w systemie szesnastkowym: FFCC00).  

5. REPRODUKCJE JEDNOBARWNE 

Jeśli używany jest czarny kolor, prostokąt powinien posiadać czarną obwódkę, a gwiazdy powinny być czarne na 
białym tle. 

Przy użyciu koloru niebieskiego (Reflex Blue) należy używać 100-procentowy niebieski z białym negatywem do 
reprodukcji gwiazd. 

6. REPRODUKCJA NA KOLOROWYM TLE 

Jeżeli tło musi być kolorowe, wokół prostokąta należy wykonać białą obwódkę o szerokości 1/25 wysokości prosto
kąta. 

7. STOSOWANIE TEKSTU POTWIERDZAJĄCEGO FINANSOWANIE ZE STRONY UE 

Podstawowe zasady 

Minimalna wysokość symbolu UE wynosi 1 cm. 

Nazwa Unii Europejskiej powinna być zawsze zapisywana w całości. 
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W połączeniu z symbolem UE można stosować którąkolwiek z następujących czcionek: Arial, Calibri, Garamond, 
Trebuchet, Tahoma, Verdana. 

Nie jest dozwolone stosowanie kursywy, podkreśleń i efektów czcionki. 

—  Rozmieszczenie tekstu względem symbolu UE jest dowolne, ale tekst nie powinien w żaden sposób kolidować 
z symbolem. 

—  Rozmiar czcionki powinien być proporcjonalny do rozmiaru symbolu. 

—  Czcionka powinna mieć kolor niebieski odbity pantone — Pantone Reflex Blue — (ten sam odcień niebieskiego 
co w fladze UE), czarny lub biały, w zależności od tła.  
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