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Euroregion Šumava
Bayerischer Wald – Unterer Inn
Mühlviertel
Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy
Běšiny 150,
150, 33901 Klatovy

e-mail: info@euregio.cz
www.euregio.cz
tel.,fax.: +420 376 399 472

Publicita projektů Dispoziční fond ČR-Bavorsko, region Šumava
Obecné zásady publicity – shrnutí
Informační a propagační opatření realizovaná konečným uživatelem musí bezpodmínečně obsahovat následující údaje :

symbol (vlajku) EU v souladu s grafickým manuálem (na adrese:
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_cs.htm#intro)

standardní text odkazující na Evropskou unii a Evropský fond pro regionální rozvoj ve znění:

„Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“


prohlášení zdůrazňující přínos intervence Společenství ve znění:

„Investice do vaší budoucnosti“

logo Správce programu – Euroregionu Šumava – jihozápadní Čechy

logo Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko
Ve všech variantách použití přitom platí, že symbol EU musí být viditelný a standardní text a prohlášení musí být čitelné.
1
K povinně zveřejňovaným údajům lze přiřazovat i loga jednotlivých příjemců dotace nebo projektových partnerů .
Problémy:

nárůst problémů s dodržováním pravidel publicity,

publicita je povinností a nutností pro uznání výdajů,

náklady na publicitu jsou způsobilým výdajem,

nedodržení pravidel pro publicitu – hrozí sankce
Nejčastější chyby:

absence některé z vyžadovaných náležitostí dle nařízení č. 1828/2006

deformace loga/vlajky

nesprávné použití barevného podkladu
SPRÁVNĚ

1

Projektovými partnery se v tomto případě myslí zahraniční partner nebo i český partner pokud je uveden v projektové žádosti jako partner
projektu.

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti




nesprávná proporcionalita loga/vlajky ve vztahu k ostatním logům (partneři, sponzoři)
„nečitelnost“



splývání publicity v množství ostatních log



nesprávné použití inverzního zobrazení
ŠPATNĚ



SPRÁVNĚ

použití publicity na obale a ne na samotném propagačním předmětu
ŠPATNĚ

problematika tzv. malého propagačního předmětu:

není specifikován

lze dodržovat jedno základní pravidlo

pokud je na předmětu umístěno logo partnera musí být na předmětu umístěny všechny náležitosti dle nařízení 1828/2006
a programové dokumentace

V případě nedodržení pravidel publicity hrozí sankce!

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti

