Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Dodatok č. 1 k Manuálu pre informovanosť a publicitu OPIS

Tento Dodatok č.1 aktualizuje Manuál pre informovanosť a publicitu OPIS v nasledovných
častiach:
I. str.7 aktualizácia verzie Prílohy č.520-1 a prepojenia na webové sídlo
Centrálny koordinačný orgán definuje v Prílohe č. 520-1 k Systému riadenia ŠF a KF na PO
2007- 2013 verzia 4.6 z 28. 03. 2013 http://www.nsrr.sk/dokumenty/zakladne-dokumenty/ Manuál
pre informovanie a publicitu ako základné informačné nástroje určené širokej verejnosti
reklamnú tabuľu, trvalú vysvetľujúcu tabuľu a informačnú tabuľu.

II. str.8 aktualizácia a doplnenie 4.A.A Veľkoplošná reklamná tabuľa
Od začatia fyzickej realizácie aktivít projektu a počas celej doby realizácie aktivít projektu
prijímateľ zabezpečí vyvesenie reklamnej tabule na mieste projektu, pri ktorom celkový
príspevok presahuje 500 000 EUR a projekt slúži na financovanie infraštruktúry.
Reklamná veľkoplošná tabuľa sa umiestňuje na dobre viditeľnom mieste v oblasti resp. na
mieste realizácie projektu. Reklamná tabuľa má mať rozmer najmenej 250x150cm. Keď sa
realizácia projektu ukončí, reklamnú tabuľu najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia realizácie
projektu nahradí trvalá vysvetľujúca tabuľa.
Na veľkoplošnej reklamnej tabuli musia byť uvedené informácie:
1.Informácie poukazujúce na spoluúčasť Európskej únie musia zaberať najmenej 25 % plochy
veľkoplošnej reklamnej tabule:
• znak Európskej únie v súlade s grafickými normami ustanovenými v prílohe
I vykonávacieho nariadenia Európskej komisie č. 1828/2006 a odkaz na Európsku
úniu;
•

odkaz na príslušný fond - pre EFRR: „Európsky fond regionálneho rozvoja“;

•

vyhlásenie (motto), v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva
- pre OPIS sa uvádza vyhlásenie „Tvoríme vedomostnú spoločnosť“;

2.Informácie o projekte – (údaje, ktoré nepatria do plochy, v rámci ktorej sa uvádzajú
informácie poukazujúce na spoluúčasť Európskej únii, ktoré musia zaberať najmenej 25 %
plochy veľkoplošnej reklamnej tabule v zmysle vykonávacieho nariadenia EU č. 1828/2006):
• názov projektu

•

dátum začatia a ukončenia projektu – mesiac a rok

3.Ďalšie informácie súvisiace s operačným programom:
•

logo OPIS, v súlade s manuálom,

•

logo Úrad vlády SR, s odkazom: Riadiaci orgán OPIS, logo sprostredkovateľského
orgánu OPIS, ktorý vyhlásil výzvu na projekt:

•

logo MF SR s odkazom Sprostredkovateľský orgán OPIS alebo

•

logo MK SR s odkazom Sprostredkovateľský orgán OPIS

4.Tabuľa môže obsahovať aj:
• aktuálnu výšku zazmluvneného nenávratného finančného príspevku.
III.str.9 aktualizácia a doplnenie informácií na: 4.A.B Trvalo vysvetľujúca tabuľa:
Najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu, pri ktorom celkový
príspevok presahuje 500 000 EUR prijímateľ zabezpečí inštaláciu trvalo vysvetľujúcej tabule.
Trvalo vysvetľujúca tabuľa sa umiestňuje na dobre viditeľnom mieste projektu (na
novopostavených, či zrekonštruovaných objektoch), ktoré sú prístupné širokej
verejnosti(inštitúcia, budova, školiace stredisko, cesta, objekt slúžiaci na podnikanie a atď.)
tak, aby nenarušila ráz a charakter projektu s ohľadom na historické a stavebné prvky. Trvalo
vysvetľujúca tabuľa má mať rozmer minimálne 30 x 20 cm. Musí mať trvanlivé vyhotovenie,
pričom odporúčaným materiálom sú napr. leštený kameň, sklo, bronz alebo iný kov, plast
a pod.
Na trvalej vysvetľujúcej tabuli musia byť uvedené informácie:
1.Informácie poukazujúce na spoluúčasť Európskej únie musia zaberať najmenej 25 % plochy
tabule
•

znak Európskej únie v súlade s grafickými normami ustanovenými v prílohe
I vykonávacieho nariadenia Európskej komisie č. 1828/2006 a odkaz na Európsku
úniu;

•

odkaz na príslušný fond - pre EFRR: „Európsky fond regionálneho rozvoja“;

•

vyhlásenie (motto), v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva
- pre OPIS sa uvádza vyhlásenie „Tvoríme vedomostnú spoločnosť“;

•

druh a názov projektu napr. ,,dopytovo-orientovaný projekt“, ,,národný projekt“
a pod.

2.Informácie o projekte – (údaje, ktoré nepatria do plochy, v rámci ktorej sa uvádzajú
informácie poukazujúce na spoluúčasť Európske únii, ktoré musia zaberať najmenej 25 %
plochy trvalo vysvetľujúcej tabule v zmysle vykonávacieho nariadenia EU č. 1828/2006):
• dátum začatia a ukončenia realizácie aktivít projektu – mesiac a rok
3. Ďalšie informácie súvisiace s operačným programom:

•

logo OPIS, v súlade s manuálom,

•

logo Úrad vlády SR, s odkazom: Riadiaci orgán OPIS, logo sprostredkovateľského
orgánu OPIS, ktorý vyhlásil výzvu na projekt:

•

logo MF SR s odkazom Sprostredkovateľský orgán OPIS alebo

•

logo MK SR s odkazom Sprostredkovateľský orgán OPIS

4. Tabuľa môže obsahovať aj:
• odkaz na stránku OPIS: www.opis.gov.sk
• objem skutočného čerpania príspevku.
IV. str.10 aktualizácia a doplnenie informácií na: 4.A.C Informačná tabuľa (plagát)
Pri projektoch, ktorých celkový príspevok na projekt nepresahuje 500 000 EUR, prijímateľ
zabezpečí inštaláciu informačnej tabule, ktorá bude vyvesená počas realizácie projektu.
Informačnú tabuľu prijímateľ umiestňuje na dobre viditeľnom mieste realizácie projektu (na
novopostavených,

či

zrekonštruovaných

objektoch),

ktoré

sú

prístupné

širokej

verejnosti(inštitúcia, budova, školiace stredisko, cesta, objekt slúžiaci na podnikanie a atď)
tak, aby nenarušila ráz a charakter projektu s ohľadom na historické a stavebné prvky.
Informačná tabuľa má mať rozmer minimálne 30 x 20 cm.
Na informačnej tabuli musia byť uvedené informácie:
1.Informácie poukazujúce na spoluúčasť Európskej únie musia zaberať najmenej 25 % plochy
tabule
•

znak Európskej únie v súlade s grafickými normami ustanovenými v prílohe
I vykonávacieho nariadenia Európskej komisie č. 1828/2006 a odkaz na Európsku
úniu;

•

odkaz na príslušný fond - pre EFRR: „Európsky fond regionálneho rozvoja“;

•

vyhlásenie ( motto), v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie
Spoločenstva - pre OPIS sa uvádza vyhlásenie „Tvoríme vedomostnú spoločnosť“;

•

druh a názov projektu napr. ,,dopytovo-orientovaný projekt“, ,,národný projekt“
a pod.

2.Informácie o projekte – (údaje, ktoré nepatria do plochy, v rámci ktorej sa uvádzajú
informácie poukazujúce na spoluúčasť Európskej únii, ktoré musia zaberať najmenej 25 %
plochy informačnej tabule v zmysle vykonávacieho nariadenia EU č. 1828/2006):
• dátum začatia a ukončenia realizácie aktivít projektu – mesiac a rok
3. Ďalšie informácie súvisiace s operačným programom:

•

logo OPIS, v súlade s manuálom,

•

logo Úrad vlády SR, s odkazom: Riadiaci orgán OPIS, logo sprostredkovateľského
orgánu OPIS, ktorý vyhlásil výzvu na projekt:

•

logo MF SR s odkazom Sprostredkovateľský orgán OPIS alebo

•

logo MK SR s odkazom Sprostredkovateľský orgán OPIS

Tabuľa môže obsahovať aj výšku príspevku. Počas trvania projektu je to aktuálna výška
zazmluvneného príspevku, po ukončení je to objem skutočného čerpania.
V. str.12 doplnenie informácií a webového sídla SORO MK SR
Na webovom sídle musí byť pri informácii o projekte uvedené logo OPIS, logo RO a SORO,
znak EÚ spolu s textom o spolufinancovaní Európskou úniou prostredníctvom EFRR, slogan
„Tvoríme vedomostnú spoločnosť“ a umiestnený hypertextový odkaz na internetovú stránku
riadiaceho orgánu www.opis.gov.sk, prípadne sprostredkovateľského orgánu
www.informatizacia.sk, www.opis.culture.gov.sk, ktorý vyhlásil výzvu.
Prijímateľ, ktorý zriaďuje špecifickú internetovú stránku resp. portál pre verejnosť spojenú
s realizáciou podporeného projektu (príp. sekciu stránky o projekte v rámci webovej stránky
prijímateľa) musí zabezpečiť, aby tieto obsahovali minimálne rovnaké údaje ako je
požadované pre Informačné materiály. Informácie musia byť dobre viditeľné a čitateľné, ich
umiestnenie je na úvodnej stránke, spojenej s realizáciou podporeného projektu.
Podporná dokumentácia súvisiaca s realizovaným projektom (napr. dokumenty týkajúce sa
verejného obstarávania, pracovné výkazy, zápisnice z interných porád atď.) nemusí
obsahovať vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z EFRR a vyhlásenie (slogan), v
ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva. Ostatné náležitosti v oblasti
informovanosti a publicity v rámci projektovej dokumentácie platia rovnako ako pre
Informačné materiály.

VI. str.16 aktualizácia prepojenia na webové sídlo
Vlajka Európskej únie je symbolom európskej jednoty a identity. Znak si môžete stiahnuť na
webovom sídle http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_sk.htm.
Pri používaní vizuálu Európskej vlajky sú prijímatelia zaviazaní striktne dodržiavať pokyny
uvedené
v
7.
kapitole
resp.
na
webovom
sídle
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/logos/index_en.cfm.
Pri používaní loga OPIS sú prijímatelia zaviazaní striktne dodržiavať pravidlá uvedené v
kapitole
8
resp.
v
Dizajnovom
manuáli
zverejnenom
na
http://www.opis.gov.sk/data/files/3217_design-manual-opis_new.pdf
resp.
http://www.opis.gov.sk/logo-opis/.
Viac informácií o logu MK SR nájdete na http://www.opis.culture.gov.sk/loga-grafika.

