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Úvod
Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR), který je zprostředkovatelem dotací
z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), připravil podrobná pravidla a praktický
návod pro zajištění publicity a propagace evropských fondů a cílů Operačního programu
Životní prostředí.
Požadavek na zajištění publicity vychází z Pravidel pro žadatele a příjemce podpory
v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021–2027 (dále jen Pravidla pro
žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021–2027).
Forma propagace je závislá na typu realizovaného projektu a na výši jeho celkových nákladů. Příjemce odpovídá za přiměřenou dostupnost a viditelnost informačních opatření.
Grafický manuál publicity OPŽP obsahuje závazné vzory informačních opatření a pravidla
pro použití symbolu Evropské unie a upřesňuje požadavky a doporučení na obsah a formu
jednotlivých povinných i volitelných nástrojů povinné publicity.
V případě nejasností při naplňování pravidel propagace a publicity kontaktujte Samostatné
oddělení komunikace Státního fondu životního prostředí ČR: e-mail: publicita@sfzp.cz.
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Publicita a propagace
Přijetím podpory OPŽP dává příjemce souhlas s tím, že bude uveden ve veřejném
seznamu operací centrálně generovaným Národním orgánem pro koordinaci zveřejněném
na www.dotaceEU.cz a že poskytne přiměřenou součinnost při propagaci realizovaného
projektu. Detailní povinnosti příjemců v rámci povinné publicity jsou uvedeny v tomto
Grafickém manuálu publicity OPŽP 2021–2027.
V rámci všech informačních a komunikačních opatření jsou příjemci podpory povinni
informovat o podpoře získané na akci z fondů EU tím, že:
• zobrazují znak Evropské unie dle technických parametrů stanovených tímto grafickým
manuálem, které doplní povinným sdělením „Spolufinancováno Evropskou unií“ nebo
„Financováno Evropskou unií“ v případě 100% financování ze zdrojů EU. Toto dohromady tvoří „logo Evropské unie“. Pro účely tohoto grafického manuálu
se logem EU rozumí znak EU včetně povinného sdělení.
Výše uvedené povinné údaje (tj. znak EU a povinné sdělení) příjemce podpory uvede
především:
a) na svých oficiálních webových stránkách a sociálních sítích, pokud takovými disponuje
a doplní je stručným popisem projektu, včetně uvedení jeho cílů a přínosů se zdůrazněním, že na projekt byla poskytnuta podpora od EU. V případě sociálních sítí je tato
povinnost splněna uveřejněním postu na jedné sociální síti informujícího o podpoře
z EU. Splnění zveřejnění informace na webových stránkách, případně sociální síti, dokládá příjemce v rámci 1. ZoR předložením například printscreenu daného příspěvku,
nebo podobného formátu, ze kterého bude patrné, na které sociální síti a kdy byla informace zveřejněna a obsah sdělení,
b) na všech dokumentech a komunikačních materiálech vztahujících se k podpořenému
projektu a určených pro širokou veřejnost nebo účastníky projektu (např. účastníci školení či seminářů, nikoli dodavatelé). Jedná se například o pozvánky, publikace, inzerce
a články v tištěných a elektronických médiích apod. Povinné údaje naopak není nutné
uvádět v projektové a zadávací dokumentaci, na účetních dokladech apod.
Všechny tyto výstupy je příjemce povinen archivovat v tištěné či elektronické podobě pro
potřeby případných kontrol po celou dobu udržitelnosti projektu.
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Povinné a nepovinné nástroje:
Mezi povinné nástroje publicity závazné pro všechny příjemce patří:
• Dočasný billboard / trvalá pamětní deska
• Plakát minimální velikosti A3 / elektronický plakát
• Komunikační akce pro operace strategického významu, či operace, jejichž celkové
náklady přesahují 10 mil. eur
• Informace na webové stránce a post na sociální síti (existují-li)

Všechny ostatní komunikační nástroje a aktivity spadají mezi nepovinné nástroje.
Tento manuál definuje praktickou aplikaci prvků povinné publicity pro OPŽP na povinných i nepovinných (tj. volitelných) nástrojích.
Náklady na publicitu jsou způsobilým výdajem.

Tiskové podklady pro výrobu dočasného
billboardu, trvalé pamětní desky
a plakátu příjemce získá prostřednictvím
Generátoru povinné publicity SFŽP ČR.
Jinak vyrobené grafické podklady nejsou
v souladu s pravidly publicity.
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Znak Evropské unie
Dvanáct zlatých hvězd vytváří na pozadí modré oblohy kruh, který představuje jednotu
národů Evropy. Počet hvězd je pevně stanoven, číslo dvanáct je symbolem dokonalosti
a jednoty.

Geometrický popis
Znak má tvar modré obdélníkové vlajky, jejíž délka se rovná jeden a půl násobku výšky vlajky. Dvanáct zlatých hvězd je pravidelně rozmístěno do tvaru nevyznačeného kruhu, jehož
střed je průsečíkem úhlopříček 48 obdélníku. Poloměr kruhu se rovná třetině výšky vlajky.
Každá hvězda má pět cípů, které jsou umístěny na obvodu nevyznačeného kruhu a jejich
poloměr se rovná osmnáctině výšky vlajky. Všechny hvězdy směřují vzhůru, tzn. jeden cíp
je vertikální a dva další jsou v přímé lince v pravých úhlech ke stožáru vlajky. Kruh je uspořádán tak, že hvězdy jsou umístěny v pozici hodin na ciferníku. Jejich počet je neměnný.

Základní varianta

Základní varianta – negativní

PANTONE Yellow
CMYK: 0 / 0 / 100 / 0
RGB: 255 / 204 / 0
HEX: FFCC00

PANTONE Reflex blue
CMYK: 100/ 80 / 0 / 0
RGB: 0 / 80 / 160
HEX: 0050a0

EVROPSKÁ UNIE

Černobílá varianta
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Jednobarevná varianta

Jednobarevná varianta – negativní
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Logo Evropské unie *
Logo Evropské unie musí být výrazně zobrazeno na veškerých komunikačních materiálech
souvisejících s prováděním operace určených pro veřejnost nebo účastníky projektu.

Základní barvy a barevné varianty

Povinné sdělení „Spolufinancováno Evropskou unií“ nebo „Financováno Evropskou unií“
(v případě 100% financování ze zdrojů EU) se vždy uvádí celé a musí být umístěno vedle
znaku.

Základní plnobarevná varianta
loga EU, tato varianta
se doporučuje používat
na formulářích a dokumentech

Spolu se znakem EU lze použít kterýkoli z těchto typů písma: Arial, Auto, Calibri,
Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Segoe UI. Písmo nesmí být vyznačeno
kurzívou, nesmí být podtrženo a nesmí obsahovat efekty.

Do 10 % krytí pozadí
je možné použít logo
bez rámečku

Text je ve vztahu k logu EU umístěn tak, aby se vzájemně nijak nepřekrývaly.
V závislosti na pozadí musí být písmo provedeno v barvě modré nebo bílé.
Logo Evropské unie nesmí být měněno ani slučováno s jinými grafickými prvky nebo texty.
Jsou-li kromě znaku EU zobrazena další loga, musí mít znak EU nejméně stejnou velikost
jako největší z těchto dalších použitých log a musí stát na prvním místě.
Logo EU zobrazované na internetových stránkách či na nástrojích povinné publicity
je použito vždy v barevném provedení kdykoli je to možné. Monochromatickou verzi
lze použít v odůvodněných případech. Pořízení černobílé kopie barevného originálu
se nepovažuje za nedodržení pravidel publicity.

Na světlých pozadích
se doporučuje logo
s bílým rámečkem
a textem v modré barvě
Na tmavých pozadích
se doporučuje logo
s bílým rámečkem
a textem v bílé barvě

Logo EU v různých formátech je ke stažení
na webových stránkách www.opzp.cz
Monochromatickou ( jednobarevnou) verzi lze použít pouze
v odůvodněných případech.

*

Pro účely tohoto grafického manuálu se logem EU rozumí znak EU včetně povinného sdělení.
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Logo Evropské unie
Ochranná zóna
1/3 x

Minimální velikost
šířka znaku EU s povinným sdělením

1/3 x

1/3 x

Minimální velikost loga EU na tištěné materiály se zachováním
čitelnosti je při výšce znaku 10 mm

x = 10 mm

x=
výška
znaku EU

Minimální velikost loga EU na tištěné materiály se zachováním
čitelnosti je při výšce znaku 30 px

1/3 x
x = 30 px
Ochranná zóna

Doporučená verze loga na drobné reklamní předměty jako jsou tužky či propisky je
velikost vlajky EU minimálně 4 mm a text „Spolufinancováno Evropskou unií“ sloučen
do jednoho řádku.
x = 4 mm
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Logo Evropské unie
Spojení s dalšími logy

Povinné nástroje

Loga se vždy umísťují tak, aby řazením horizontálně vedle sebe nebo vertikálně pod sebe
dodržovala následující pravidlo o pozici: Logo EU je vždy na první pozici zleva v horizontálním řazení a na nejvyšší pozici ve vertikálním řazení. Logo Ministerstva životního prostředí je umístěno na druhé pozici.

U povinných nástrojů budou použita nanejvýše tato loga:
a) Logo EU (znak EU a povinné sdělení);
b) Logo Ministerstva životního prostředí;
c) Případně jedno logo příjemce (nepovinné).
Nikde na nástroji nebude možné použít další loga (dodavatelů apod.). Tato povinnost platí
pro všechny příjemce.
Nepovinné nástroje
Povinnost použít logo EU se vztahuje i na nepovinné nástroje (volitelnou publicitu). Dále je
možné na nástroj umístit i jiná loga včetně partnerů a dodavatelů.

Horizontální řazení log

U nepovinných nástrojů se povinnost uvedení věty „Spolufinancováno Evropskou unií“
nebo „Financováno Evropskou unií“ nevztahuje na malé propagační předměty a další výstupy, kde zobrazení plné verze je technicky obtížně proveditelné, nebo může být povinná
věta v jednořádkové variantě (viz str. 23).
Vertikální řazení log

Logo příjemce
podpory

Logo příjemce
podpory
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Doplňkové prvky
Doplňkové prvky použité k propagaci Operačního programu Životní prostředí tvoří ikony
jednotlivých oblastí podpory. Konstrukce ikon vychází ze základních geometrických tvarů.
Ikony nejsou volně přístupné žadatelům.
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Energetické
úspory

Obnovitelné
zdroje energie

Adaptace na
změnu klimatu

Vodovody
a kanalizace

Oběhové
hospodářství

Příroda
a znečištění
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Povinné nástroje publicity
Billboard

Pamětní deska

Plakát A3 / Elektronický plakát

Co nejdříve od fyzického zahájení realizace projektu (nejpozději do předložení 1. ZoR) zahrnujícího stavební práce,
nebo pořízení hmotného vybavení, instaluje příjemce podpory dočasný billboard, který musí být zachován po celou
dobu fyzické realizace projektu a poté bude nahrazen
trvalou pamětní deskou (po nahrazení billboardu trvalou
pamětní deskou je možné billboard odstranit). Příjemci
podpory, kteří zahájili realizaci projektu před vydáním
Právního aktu, jsou povinni vystavit billboard do jednoho
měsíce od schválení projektu ŘO.

Nejpozději do tří měsíců od termínu ukončení realizace
projektu instaluje příjemce podpory stálou pamětní
desku pro každou akci zahrnující stavební práce, nebo
pořízení hmotného vybavení.

Platí pro následující projekty:
a) celkové náklady projektu přesahují 500 tis. eur,
a současně
b) realizace projektu zahrnuje stavební práce, nebo
pořízení hmotného vybavení.

Příjemce podpory nechá zhotovit pamětní desku z ekologických materiálů, jako jsou: sklo, mosaz, bronz, dural,
leštěný kámen a další.

V případě projektů, na které se nevztahuje povinnost umístit
billboard a následně pamětní desku, umístí příjemce podpory alespoň jeden plakát s informacemi o projektu v minimální
velikosti A3 na místě snadno viditelném pro veřejnost, a to
do jednoho měsíce od termínu zahájení realizace projektu.
Příjemci podpory, kteří zahájili realizaci projektu před vydáním Právního aktu, jsou povinni vystavit plakát do jednoho
měsíce od schválení projektu ŘO. Ke zveřejnění plakátu je
možné využít i elektronické zobrazovací zařízení (velikost
zobrazovací plochy, musí být min. velikosti A3. Toto zařízení
musí zobrazovat pouze informace s povinnou publicitou.).
Plakát nebo elektronický plakát zveřejněný na elektronickém
zobrazovacím zařízení budou umístěny minimálně po celou
dobu průběhu realizace projektu. V případech, kdy nelze
umístit plakát v místě realizace projektu, je možné plakát
umístit v sídle příjemce podpory.
Pokud příjemce podpory realizuje více projektů v jednom místě z jednoho programu, je možné pro všechny
tyto operace umístit pouze jeden plakát o minimální velikosti A3, a to při zachování dostatečné čitelnosti všech
textů. V případě elektronického zařízení, které bude zobrazovat informace o více projektech, budou elektronické
plakáty na obrazovce rotovat a na jednom elektronickém
plakátu smí být uveden pouze jeden projekt.
Pokud dojde v průběhu projektu ke změně údajů, příjemce podpory odpovídá za vyvěšení nového plakátu A3
s aktuálními daty. V případě ponížení celkových nákladů,
kdy příjemce podpory již splnil povinnost umístěním
billboardu a nově by se na něj vztahovala pouze povinnost vystavit plakát, považuje se povinná publicita za splněnou umístěním billboardu a plakát instalovat nemusí.
O splnění povinnosti instalace plakátu bude příjemce
podpory informovat prostřednictvím 1. ZoR vydané
po zahájení fyzické realizace.

O splnění povinnosti instalace billboardu bude příjemce
podpory informovat prostřednictvím 1. ZoR vydané
po zahájení fyzické realizace.

Platí pro následující projekty:
a) celkové náklady projektu přesahují 500 tis. eur,
a současně
b) realizace projektu zahrnuje stavební práce, nebo
pořízení hmotného vybavení.

Trvalá pamětní deska musí být umístěna po celou dobu
fyzické existence daného projektu (v případě stavby
po dobu existence stavby, v případě pořízení stroje
po dobu fungování stroje atp.).
O splnění povinnosti instalace pamětní desky bude
příjemce podpory informovat prostřednictvím ZoU.

Pokud příjemce podpory realizuje souběžně v jednom místě více projektů s podporou OPŽP a zároveň fyzická, případně výrazná estetická omezení na místě realizace
projektů zabraňují příjemci podpory umístit pro každý projekt dočasný billboard/
trvalou pamětní desku zvlášť, je možné umístit více projektů na jeden dočasný billboard/ trvalou pamětní desku, ale pouze za předpokladu, že všechny povinné informace na tomto nástroji budou čitelné.
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Billboard
a) celkové náklady na projekt přesahují 500 tis. eur,
a současně
b) realizace projektu zahrnuje stavební práce, nebo pořízení hmotného vybavení.
Doporučená velikost billboardu je 5 100 x 2 400 mm.
Minimální velikost billboardu je 2 100 x 2 200 mm.

Billboard je celobarevný. Volba materiálu a výsledného provedení záleží na možnostech
uchycení dočasného billboardu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou konstrukci
s polepem, plachtu na lešení apod.).
Billboard obsahuje následující informace:
• logo EU,
• logo řídicího orgánu (MŽP),
• případně jedno logo příjemce (nepovinné),
• název projektu,
• sdělelní o spolufinancování EU
• stručná informace o cíli projektu,
• termín realizace projektu.
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Tiskové podklady pro výrobu
billboardu, získá příjemce prostřednictvím
Generátoru povinné publicity SFŽP ČR.
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Billboard
5 100 x 2 400 mm
Logo EU
+ logo řídicího orgánu (MŽP)
+ případně logo příjemce podpory

Logo příjemce
podpory

Úplný nebo zkrácený
název projektu

Stručná informace o cíli
projektu s důrazem na jeho
přínos pro životní prostředí
Data počátku a konce
fyzické realizace projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2 400 mm

Sdělení o spolufinancování EU

Toto je pouze slepý název realizovaného projektu,
slepý název projektu, toto je pouze slepý název
realizovaného projektu, slepý název projektu
Elissit ut latatem lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel moluptio. Ut pos repere sed min ressundit
ipsum et atemporum es molupta nulla volo molupta temquia dignatet ab iducien ihillautatur aspiciis aut quosa
que experovitat delit velecab id qui am, consequist aditati isquissuntur molupta dolorrum ut ad qui doluptaqui
dolorectur, quae ea este velestis ea moluptaqui as rectibusdam ea que est, totat optatia qui unt et aut occus
molorist. Elissit ut latatem lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel moluptio.
Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR
Energetické
úspory

Obnovitelné
zdroje energie

Adaptace na
změnu klimatu

Vodovody
a kanalizace

Oběhové
hospodářství

Příroda
a znečištění

5 100 mm
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Billboard
5 100 x 2 400 mm
Varianty s více projekty

Logo příjemce
podpory

Toto je pouze slepý název realizovaného projektu, slepý název projektu,
toto je pouze slepý název realizovaného projektu, slepý název projektu
Elissit ut latatem lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel moluptio. Ut pos repere sed min ressundit ipsum et atemporum es molupta nulla volo molupta temquia dignatet ab iducien ihillautatur
aspiciis aut quosa que experovitat delit velecab id qui am, consequist aditati isquissuntur molupta dolorrum ut ad qui doluptaqui dolorectur, quae ea este velestis ea moluptaqui as rectibusdam ea que est,
totat optatia qui unt et aut occus molorist. Elissit ut latatem lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel moluptio.
Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Toto je pouze slepý název realizovaného projektu, slepý název projektu,
toto je pouze slepý název realizovaného projektu, slepý název projektu
Elissit ut latatem lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel moluptio. Ut pos repere sed min ressundit ipsum et atemporum es molupta nulla volo molupta temquia dignatet ab iducien ihillautatur
aspiciis aut quosa que experovitat delit velecab id qui am, consequist aditati isquissuntur molupta dolorrum ut ad qui doluptaqui dolorectur, quae ea este velestis ea moluptaqui as rectibusdam ea que est,
totat optatia qui unt et aut occus molorist. Elissit ut latatem lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel moluptio.
Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.
Energetické
úspory

Obnovitelné
zdroje energie

Adaptace na
změnu klimatu

Vodovody
a kanalizace

Oběhové
hospodářství

Příroda
a znečištění

Logo příjemce
podpory

Toto je pouze slepý název realizovaného projektu, slepý název projektu, toto je pouze
slepý název realizovaného projektu, slepý název projektu
Elissit ut latatem lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel moluptio. Ut pos repere sed min ressundit ipsum et atemporum es molupta nulla volo molupta temquia dignatet ab iducien ihillautatur aspiciis aut quosa
que experovitat delit velecab id qui am, consequist aditati isquissuntur molupta dolorrum ut ad qui doluptaqui dolorectur, quae ea este velestis ea moluptaqui as rectibusdam ea que est, totat optatia qui unt et aut occus
molorist. Elissit ut latatem lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel moluptio.
Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Toto je pouze slepý název realizovaného projektu, slepý název projektu, toto je pouze
slepý název realizovaného projektu, slepý název projektu
Elissit ut latatem lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel moluptio. Ut pos repere sed min ressundit ipsum et atemporum es molupta nulla volo molupta temquia dignatet ab iducien ihillautatur aspiciis aut quosa
que experovitat delit velecab id qui am, consequist aditati isquissuntur molupta dolorrum ut ad qui doluptaqui dolorectur, quae ea este velestis ea moluptaqui as rectibusdam ea que est, totat optatia qui unt et aut occus
molorist. Elissit ut latatem lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel moluptio.
Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Toto je pouze slepý název realizovaného projektu, slepý název projektu, toto je pouze
slepý název realizovaného projektu, slepý název projektu
Elissit ut latatem lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel moluptio. Ut pos repere sed min ressundit ipsum et atemporum es molupta nulla volo molupta temquia dignatet ab iducien ihillautatur aspiciis aut quosa
que experovitat delit velecab id qui am, consequist aditati isquissuntur molupta dolorrum ut ad qui doluptaqui dolorectur, quae ea este velestis ea moluptaqui as rectibusdam ea que est, totat optatia qui unt et aut occus
molorist. Elissit ut latatem lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel moluptio.
Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.
Energetické
úspory
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Obnovitelné
zdroje energie

Adaptace na
změnu klimatu

Vodovody
a kanalizace

Oběhové
hospodářství

Příroda
a znečištění
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Billboard
2 100 x 2 200 mm
Logo EU
+ logo řídicího orgánu (MŽP)
+ případně logo příjemce podpory

Úplný nebo zkrácený
název projektu

Stručná informace o cíli
projektu s důrazem na jeho
přínos pro životní prostředí

Data počátku a konce
fyzické realizace projektu

Toto je pouze slepý název
realizovaného projektu,
slepý název projektu
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Elissit ut latatem lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel
moluptio. Ut pos repere sed min ressundit ipsum et atemporum es
molupta nulla volo molupta temquia dignatet ab iducien ihillautatur
aspiciis aut quosa que experovitat delit velecab id qui am, consequist
aditati isquissuntur molupta dolorrum ut ad qui doluptaqui
dolorectur, quae ea este velestis ea moluptaqui as rectibusdam ea
que est, totat optatia qui unt et aut occus molorist. Elissit ut latatem
lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel moluptio.

2 200 mm

Sdělení o spolufinancování EU

Logo příjemce
podpory

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Energetické
úspory

Obnovitelné
zdroje energie

Adaptace na
změnu klimatu

Vodovody
a kanalizace

Oběhové
hospodářství

Příroda
a znečištění

2 100 mm
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Billboard
2 100 x 2 200 mm
Varianty s více projekty

Logo příjemce
podpory

Logo příjemce
podpory

Toto je pouze slepý název realizovaného
projektu, slepý název projektu
Elissit ut latatem lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel moluptio. Ut pos repere sed min ressundit ipsum et atemporum
es molupta nulla volo molupta temquia dignatet ab iducien ihillautatur aspiciis aut quosa que experovitat delit velecab id qui am,
consequist aditati isquissuntur molupta dolorrum ut ad qui doluptaqui dolorectur, quae ea este velestis ea moluptaqui as rectibusdam
ea que est, totat optatia qui unt et aut occus molorist. Elissit ut latatem lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel moluptio.
Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Toto je pouze slepý název realizovaného
projektu, slepý název projektu
Elissit ut latatem lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel moluptio. Ut pos repere sed min ressundit ipsum et atemporum
es molupta nulla volo molupta temquia dignatet ab iducien ihillautatur aspiciis aut quosa que experovitat delit velecab id qui am,
consequist aditati isquissuntur molupta dolorrum ut ad qui doluptaqui dolorectur, quae ea este velestis ea moluptaqui as rectibusdam
ea que est, totat optatia qui unt et aut occus molorist. Elissit ut latatem lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel moluptio.
Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Toto je pouze slepý název realizovaného
projektu, slepý název projektu
Elissit ut latatem lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel moluptio. Ut pos repere sed min ressundit ipsum et atemporum
es molupta nulla volo molupta temquia dignatet ab iducien ihillautatur aspiciis aut quosa que experovitat delit velecab id qui am,
consequist aditati isquissuntur molupta dolorrum ut ad qui doluptaqui dolorectur, quae ea este velestis ea moluptaqui as rectibusdam
ea que est, totat optatia qui unt et aut occus molorist. Elissit ut latatem lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel moluptio.
Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR
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Obnovitelné
zdroje energie

Adaptace na
změnu klimatu

Elissit ut latatem lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel moluptio. Ut pos repere sed min ressundit
ipsum et atemporum es molupta nulla volo molupta temquia dignatet ab iducien ihillautatur aspiciis aut
quosa que experovitat delit velecab id qui am, consequist aditati isquissuntur molupta dolorrum ut ad qui
doluptaqui dolorectur, quae ea este velestis ea moluptaqui as rectibusdam ea que est, totat optatia qui unt
et aut occus molorist. Elissit ut latatem lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel moluptio.
Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Toto je pouze slepý název realizovaného
projektu, slepý název projektu
Elissit ut latatem lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel moluptio. Ut pos repere sed min ressundit
ipsum et atemporum es molupta nulla volo molupta temquia dignatet ab iducien ihillautatur aspiciis aut
quosa que experovitat delit velecab id qui am, consequist aditati isquissuntur molupta dolorrum ut ad qui
doluptaqui dolorectur, quae ea este velestis ea moluptaqui as rectibusdam ea que est, totat optatia qui unt
et aut occus molorist. Elissit ut latatem lab is arcid moditior sinvelique cum quis as vel moluptio.
Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Energetické
úspory

Toto je pouze slepý název realizovaného
projektu, slepý název projektu

Vodovody
a kanalizace

Oběhové
hospodářství

Příroda
a znečištění

Energetické
úspory

Obnovitelné
zdroje energie

Adaptace na
změnu klimatu

Vodovody
a kanalizace

Oběhové
hospodářství

Příroda
a znečištění
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Pamětní deska
a) celkové náklady na projekt přesahují 500 tis. eur,
a současně
b) realizace projektu zahrnuje stavební práce, nebo pořízení hmotného vybavení.
Stálá pamětní deska má rozměry 300 x 400 mm.
Deska může být celobarevná nebo jednobarevná. Doporučené ekologické materiály pro
výrobu pamětní desky jsou: sklo, mosaz, bronz, dural, leštěný kámen a další.
Stálá pamětní deska obsahuje následující informace:
• logo EU,
• logo řídicího orgánu (MŽP),
• název projektu,
• sdělelní o spolufinancování EU
• hlavní cíl projektu,
• termín ukončení fyzické realizace projektu.

Tiskové podklady pro výrobu pamětní
desky, získá příjemce prostřednictvím
Generátoru povinné publicity SFŽP ČR.
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Pamětní deska

Logo EU
+ logo řídicího orgánu (MŽP)

Úplný nebo zkrácený
název projektu

Stručná informace o cíli
projektu s důrazem na jeho
přínos pro životní prostředí

termín ukončení fyzické
realizace projektu

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
Ectempost, non earum, optasped quisini hicimin perae
debitis et et est ut laudisseque velest unt et mo di cus
est aut reces aut apit prat que nem ut doloren tinventis in illamusantio ma nis adis molut ad magnam, serspe
licto essitam que porum ipsus conet excerio inisiti squibus cipiendio.

400 mm

Sdělení o spolufinancování EU

Toto je pouze slepý název
projektu financovaného
Evropskou unií, toto je
slepý název projektu

Projekt byl dokončen v roce 20XX

300 mm
Stránka 16
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Pamětní deska
Varianty barevného provedení a varianty s více projekty
Deska může být celobarevná nebo jednobarevná.
Doporučené ekologické materiály pro výrobu pamětní desky jsou:
sklo, mosaz, bronz, dural, leštěný kámen a další.

Toto je pouze slepý název projektu
financovaného Evroskou unií

Toto je pouze slepý název projektu
financovaného Evroskou unií

Ectempost, non earum, optasped quisini hicimin perae debitis
et et est ut laudisseque velest unt et mo di cus est aut reces
aut apit prat que nem ut doloren que porum ipsus conet excerio inisiti squibus cipiendio.

Ectempost, non earum, optasped quisini hicimin perae debitis
et et est ut laudisseque velest unt et mo di cus est aut reces
aut apit prat que nem ut doloren que porum ipsus conet excerio inisiti squibus cipiendio.

Projekt byl dokončen v roce 20XX

Projekt byl dokončen v roce 20XX

Toto je pouze slepý název projektu
financovaného Evroskou unií

Toto je pouze slepý název projektu
financovaného Evroskou unií

Ectempost, non earum, optasped quisini hicimin perae debitis
et et est ut laudisseque velest unt et mo di cus est aut reces
aut apit prat que nem ut doloren que porum ipsus conet excerio inisiti squibus cipiendio.

Ectempost, non earum, optasped quisini hicimin perae debitis
et et est ut laudisseque velest unt et mo di cus est aut reces
aut apit prat que nem ut doloren que porum ipsus conet excerio inisiti squibus cipiendio.

Projekt byl dokončen v roce 20XX

Projekt byl dokončen v roce 20XX

Tyto projekty byly spolufinancovány Evropskou unií.

Tyto projekty byly spolufinancovány Evropskou unií.
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Toto je slepý název projektu financovaného EU

Toto je slepý název projektu financovaného EU

Ectempost, non earum, optasped quisini hicimin perae debitis et et est ut
laudisseque velest unt et mo di cus est aut reces aut apit prat que nem ut
doloren que porum ipsus conet excerio inisiti squibus cipiendio.

Ectempost, non earum, optasped quisini hicimin perae debitis et et est ut
laudisseque velest unt et mo di cus est aut reces aut apit prat que nem ut
doloren que porum ipsus conet excerio inisiti squibus cipiendio.

Projekt byl dokončen v roce 20XX

Projekt byl dokončen v roce 20XX

Toto je slepý název projektu financovaného EU

Toto je slepý název projektu financovaného EU

Ectempost, non earum, optasped quisini hicimin perae debitis et et est ut
laudisseque velest unt et mo di cus est aut reces aut apit prat que nem ut
doloren que porum ipsus conet excerio inisiti squibus cipiendio.

Ectempost, non earum, optasped quisini hicimin perae debitis et et est ut
laudisseque velest unt et mo di cus est aut reces aut apit prat que nem ut
doloren que porum ipsus conet excerio inisiti squibus cipiendio.

Projekt byl dokončen v roce 20XX

Projekt byl dokončen v roce 20XX

Toto je slepý název projektu financovaného EU

Toto je slepý název projektu financovaného EU

Ectempost, non earum, optasped quisini hicimin perae debitis et et est ut
laudisseque velest unt et mo di cus est aut reces aut apit prat que nem ut
doloren que porum ipsus conet excerio inisiti squibus cipiendio.

Ectempost, non earum, optasped quisini hicimin perae debitis et et est ut
laudisseque velest unt et mo di cus est aut reces aut apit prat que nem ut
doloren que porum ipsus conet excerio inisiti squibus cipiendio.

Projekt byl dokončen v roce 20XX

Projekt byl dokončen v roce 20XX

Tyto projekty byly spolufinancovány Evropskou unií.

Tyto projekty byly spolufinancovány Evropskou unií.
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Plakát A3
Celkové náklady na projekt nepřesahují 500 tis. eur, nebo přesahují, ale projekt nespočívá
ve stavebních pracích, nebo v pořízení hmotného vybavení.
Plakát je celobarevný.
Plakát obsahuje následující informace:
• logo EU,
• logo řídicího orgánu (MŽP),
• případně jedno logo příjemce (nepovinné),
• název projektu,
• sdělelní o spolufinancování EU
• hlavní cíl projektu,
• termín realizace projektu.

Tiskové podklady pro výrobu plakátu A3,
získá příjemce prostřednictvím
Generátoru povinné publicity SFŽP ČR.
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Plakát A3
Logo EU
+ logo řídicího orgánu (MŽP)
+ případně logo příjemce podpory

Úplný nebo zkrácený
název projektu

Sdělení o spolufinancování EU

Termín realizace projektu

Toto je pouze slepý název
projektu financovaného
Evropskou unií, toto je
slepý název projektu
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Ectempost, non earum, optasped quisini hicimin perae
debitis et et est ut laudisseque velest unt et mo di cus
est aut reces aut apit prat que nem ut doloren tinventis
in illamusantio ma nis adis molut ad magnam, serspe
licto essitam que porum ipsus conet excerio inisiti squibus cipiendio.

420 mm

Stručná informace o cíli
projektu s důrazem na jeho
přínos pro životní prostředí

Logo příjemce
podpory

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Energetické
úspory

Obnovitelné
zdroje energie

Adaptace na
změnu klimatu

Vodovody
a kanalizace

Oběhové
hospodářství

Příroda
a znečištění

297 mm
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Plakát A3
Varianty s více projekty

Logo příjemce
podpory

Toto je pouze slepý název projektu
financovaného Evroskou unií
Ectempost, non earum, optasped quisini hicimin perae debitis
et et est ut laudisseque velest unt et mo di cus est aut reces
aut apit prat que nem ut doloren que porum ipsus conet excerio inisiti squibus cipiendio.
Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Toto je pouze slepý název projektu
financovaného Evroskou unií

Stránka 20

Logo příjemce
podpory

Toto je slepý název projektu financovaného EU
Ectempost, non earum, optasped quisini hicimin perae debitis et et est ut
laudisseque velest unt et mo di cus est aut reces aut apit prat que nem ut
doloren que porum ipsus conet excerio inisiti squibus cipiendio.
Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Toto je slepý název projektu financovaného EU
Ectempost, non earum, optasped quisini hicimin perae debitis et et est ut
laudisseque velest unt et mo di cus est aut reces aut apit prat que nem ut
doloren que porum ipsus conet excerio inisiti squibus cipiendio.
Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Ectempost, non earum, optasped quisini hicimin perae debitis
et et est ut laudisseque velest unt et mo di cus est aut reces
aut apit prat que nem ut doloren que porum ipsus conet excerio inisiti squibus cipiendio.

Toto je slepý název projektu financovaného EU

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Energetické
úspory

Energetické
úspory
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Adaptace na
změnu klimatu

Vodovody
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Oběhové
hospodářství

Příroda
a znečištění

Ectempost, non earum, optasped quisini hicimin perae debitis et et est ut
laudisseque velest unt et mo di cus est aut reces aut apit prat que nem ut
doloren que porum ipsus conet excerio inisiti squibus cipiendio.

Obnovitelné
zdroje energie

Adaptace na
změnu klimatu

Vodovody
a kanalizace

Oběhové
hospodářství

Příroda
a znečištění
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Elektronický plakát

Logo EU
+ logo řídicího orgánu (MŽP)
+ případně logo příjemce podpory
Úplný nebo zkrácený
název projektu

Logo příjemce
podpory

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Stručná informace o cíli
projektu s důrazem na jeho
přínos k životnímu prostředí
Termín realizace projektu

Ectempost, non earum, optasped quisini hicimin perae debitis et et est ut laudisseque velest unt et mo di cus est aut reces aut apit prat que
nem ut doloren tinventis in illamusantio ma nis adis molut ad magnam, serspe licto essitam que porum ipsus conet excerio inisiti squibus cipiendio, serspe licto essitam que porum ipsus conet excerio inisiti squibus cipiendio.

1 080 px

Toto je pouze slepý název projektu
financovaného Evropskou unií,
Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Energetické
úspory

Obnovitelné
zdroje energie

Adaptace na
změnu klimatu

Vodovody
a kanalizace

Oběhové
hospodářství

Příroda
a znečištění

1 920 px
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Nepovinné nástroje publicity
Dokumenty a komunikační materiály vztahující se k podpořenému projektu a určené pro
veřejnost, jako jsou například pozvánky, publikace, roll-upy, tiskové zprávy, inzerce a články v tištěných a elektronických médiích apod...

V
TOTO JE SLEPÝ NÁZE
TU
EK
PODPOŘENÉHO PROJ

Musí obsahovat následující informace
• logo EU,
• případně logo příjemce, na nástroj je možné umístit i jiná loga včetně partnerů
a dodavatelů, logo Evropské unie musí být vždy na prvním místě.
:

Celkové uznatelné náklady
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quassintisin natem volum eum quam ratem quid etur, invelles exceped itatur? Que descit experfersped magnis
dignihicium que quaerum qui omnisti nisquae cum nobis volorib earchita sus nos cum fugiaep udanduciet incipsa
autet volupta tation renist quatem si quasper ibusciti sinvel experiosanto vellabo rioste nobis vit volese num et laborep erroritae et omniend itistem porerum in parumque ero blam et ipienim enimagn istiore mquibus aciis ut et
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Ihil mo et et voluptas dolor si odio. Am ut labo. Nam autem quate dunt lam fugit etus sequi commodipsunt omnimaio. Nam fugitatiur, ut estiore prempel id quia volesequid modipsae ne volupti orepera verum, conet quis es quat
experionsedi doles dolendi citatiores dolum rersperae volor arit dolorpo rroviti as as dolupta cuptum qui ommoditatur aces magnam reiciduciat.
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PROGRAM
930 – 1015

Picatiorumet qui quo eum fuga. Nam ius andis eos et lam, sitatio conseceperum fuga.

1015 – 1115

Nam fugiae. Neque cus, ium fugiatus magniatem inum re nobis molupta iusanist quis sus miliquo ipid
et quat harum eostor

1115 – 1200

Nam, aboriati ulluptatur simusdae voluptur accum elignimolest pe voleceat re si
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Nepovinné nástroje publicity
Propagační předměty
U nepovinných nástrojů se povinnost uvedení věty „Spolufinancováno Evropskou unií“
nebo „Financováno Evropskou unií“ nevztahuje na malé propagační předměty a další výstupy, kde zobrazení plné verze je technicky obtížně proveditelné.
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