Povinnosti klienta týkající se publicity podpory poskytnuté
ze strukturálních fondů
1.
Příjemce podpory je odpovědný za informování veřejnosti o podpoře, která mu byla
poskytnuta ze strukturálních fondů EU. Tato povinnost se vztahuje na případy, kdy v rámci
projektu je pořizován hmotný majetek nebo je prováděno financování stavebních prací a:
-

výše podřízeného úvěru přesahuje 20 mil. Kč,
nebo

-

výše záruky přesahuje 40 mil. Kč.

2.
Pokud projekt naplňuje
uskutečnit následující opatření:
Opatření
Umístění velkoplošného
reklamního panelu (billboardu)

podmínky podle bodu 1. je příjemce podpory

povinen

Povinná doba realizace opatření
V průběhu realizace projektu.
Je možné odstranit nejpozději 6 měsíců po ukončení
realizace projektu.

Po ukončení realizace projektu.
Je nutno umístit nejpozději 6 měsíců po ukončení
Umístění pamětní desky (plakety) realizace projektu.
Pamětní desku je nutno zachovat po dobu trvání smlouvy
o podpoře.
a)

Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Velkoplošné reklamní panely musí obsahovat plochu vyhrazenou pro informaci o finanční
spoluúčasti EU. Tato část musí zabírat nejméně 25 % celkové plochy panelu a musí
zobrazovat vlajku EU a standardní text (viz bod 4).
Vlajka EU musí odpovídat platným specifikacím – viz bod 4. Písmena použitá pro uvedení
spoluúčasti EU musí být stejně velká jako písmena pro národní údaje týkající
se spolufinancování projektu, typ písma může být jiný.
Billboard je třeba umístit dostatečně viditelně na místech, která jsou nejvíce přístupná široké
veřejnosti (hlavní vchod budovy, u příjezdové komunikace atd.).
Doporučení:
Doporučeným rozměrem billboardu je standardní euroformát 2,4 x 5,1 m.

b)

Pamětní desky

Pokud je použita pamětní deska o velikosti A0 (nebo její varianty o stejné ploše, tj. 0,841 x
1,189 m), musí být na ní uveden název projektu, místo realizace, rok ukončení realizace
projektu, případně logo (či stručný popis projektu). V tomto případě musí být minimálně ¼
plochy vyhrazena informaci o finanční spoluúčasti EU (na ní je uvedena vlajka EU a
standardní text - viz bod 4), podobně jako u billboardu. Pamětní je třeba umístit dostatečně
viditelně na místech, která jsou nejvíce přístupná široké veřejnosti (hlavní vchod budovy, u
příjezdové komunikace atd.).

Lze také použít typ pamětní desky, na které bude uvedena pouze informace o finanční
spoluúčasti EU (příp. logo příjemce), v takovém případě je doporučen rozměr 0,4 x 0,4 m
(nebo její varianty o stejné ploše).
Pamětní desky vztahující se k projektům pořízení movitého dlouhodobého hmotného
majetku by opět měly odpovídat velikosti zařízení, jejich rozměry by měly být nejméně 0,4 x
0,2 m.
3.

Nezávazné příklady pamětní desky
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4.

Standardní text a vlajka EU

Standardním text je:

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR
Manuál pro tisk vlajky EU
BAREVNÁ VARIANTA
modrá:
a) PANTONE Reflex Blue
b) CMYK = 100/80/0/0
c) RGB = 23/23/150

žlutá:
a) PANTONE Process Yellow
b) CMYK = 0/0/100/0
c) RGB = 245/230/23

ČERNOBÍLÁ VARIANTA I - modrou nahradí bílá
s obrysem, žlutou nahradí černá
černá:
a) PANTONE Process Black
b) CMYK = 0/0/0/100
c) RGB = 0/0/0

ČERNOBÍLÁ VARIANTA II - žlutou nahradí bílá
modrá:
a) PANTONE Reflex Blue
b) CMYK = 100/80/0/0
c) RGB = 23/23/150
JEDNOBAREVNÁ VARIANTA - použití pouze při
jednobarevném tisku modrou, žlutou nahradí bílá
modrá:
a) PANTONE Reflex Blue
b) CMYK = 100/80/0/0
c) RGB = 23/23/150

POUŽITÍ NA POZADÍ - obrys = 1/25 výšky vlajky
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