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------wyciąg z pisma DPNP-WPPiP.4087.26.2021.BS z 22 września 2021 r.------ 
 
 
Rekomendacje dla Beneficjentów Priorytetu 3: 
 
1. Umieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących 
zadania oraz materiałach powstałych w wyniku realizacji zadania, w tym również 
pozycjach zakupionych w ramach realizacji zadania, na swojej stronie 
internetowej (w przypadku jej posiadania), informacji o uzyskaniu dofinansowania 
wraz z identyfikacją graficzną (logotypami) Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
2. Umieszczenie w mediach społecznościowych, w przypadku ich 
posiadania, informacji o uzyskaniu dofinansowania oraz oznaczania 
funkcjonujących profili Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, 
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministerstwa 
Edukacji i Nauki. 
3. Przesyłanie do akceptacji przez NCK na adres nprcz@nck.pl, wszystkich 
wyżej wymienionych materiałów, w celu sprawdzenia poprawności użycia 
logotypów. 
4. W przypadku wydarzenia o charakterze ogólnodostępnym, przesłanie 
przed planowanym wydarzeniem pakietu prasowego na adres nprcz@nck.pl 
(komunikat prasowy, materiały graficzne, video lub inne) celem publikacji 
informacji na stronach internetowych NPRCz i MEiN / Przed publikacją 
przekazane materiały mogą podlegać selekcji i redakcji/ 
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5. Umieszczenie stempla na każdej dofinansowanej publikacji, tam, gdzie 
jest to możliwe. Wzór stempla będzie gotowy do pobrania ze strony Ministerstwa 
Edukacji i Nauki.  
6. Odnośnie działań informacyjnych prowadzonych w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 zastosowanie mają postanowienia 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia 
działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania 
finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy 
celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953). 
 
 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 

Artur Górecki 

Dyrektor 

/ – podpisany cyfrowo/ 


