OΔΗΓΌΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΥΣ ΈΡΓΩΝ/ΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
ΙΌΝΙΑ ΝΗΣΙΆ 2014-2020 (ΠΕΠ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ		
3
ΤΟ ΈΜΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ
Ο ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ		
ΈΜΒΛΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ - ΤΑΜΕΊΑ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΎΧΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΆΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
1. ΑΝΆΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΊΔΑΣ		
1α. Ανάρτηση προσωρινής (εργοταξιακής) πινακίδας
Πίνακας [α] - Στόχοι		
1β. Ανάρτηση μόνιμης αναμνηστικής πλάκας ή πινακίδας
2. ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌ ΤΌΠΟ
3. ΑΝΆΡΤΗΣΗ ΑΦΊΣΑΣ

ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
1. ΠΡΟΣΚΛΉΣΕΙΣ/ΠΡΟΚΗΡΎΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΎΠΟ
2. ΈΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ
2α. Έγγραφα
2β. Διαφημιστικά έντυπα (φυλλάδια, leaflet κλπ)
3. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
4. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΆ ΜΗΝΎΜΑΤΑ
5. ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ (PACK SHOT)
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Η μη εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και
επικοινωνίας μπορεί να επιφέρει κατ’ αποκοπή διόρθωση επί του συνόλου των δαπανών του έργου.
•

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος αποφασίσει να λάβει μέτρα
πληροφόρησης και επικοινωνίας για την πράξη που ενδεχομένως δεν έχουν αναφερθεί ρητά στον παρόντα Οδηγό, τα μέτρα
αυτά θα πρέπει να τηρούν τον Κανονισμό 1303/2013 και τον
Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014.

•

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος φορέας αποφασίσει να υλοποιήσει διαφημιστικές ή ενημερωτικές δράσεις
σχετικές με συγχρηματοδοτούμενα έργα ή προγράμματα, ακόμα κι αν τις καλύπτει με δική του χρηματοδότηση, οφείλει να
τηρήσει τις ίδιες υποχρεώσεις σε ότι αφορά τη σηματοδότηση
και τις εκφωνήσεις των μηνυμάτων.

•

Σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας θα πρέπει να
τηρείται η υποχρέωση για παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία.

Αναλυτικές πληροφορίες, οι Κανονισμοί, ο Επικοινωνιακός
Οδηγός του ΕΣΠΑ 2014-2020 και υποδείγματα πινακίδων
έτοιμων προς χρήση βρίσκονται στην ιστοσελίδα:
www.pepionia.gr
(μενού «Δημοσιότητα» -> «Υποχρεώσεις δικαιούχων και πρότυπα»)
-2-

Οι δικαιούχοι των έργων/δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2014-2020 (ΠΕΠ) έχουν μια σειρά υποχρεώσεων
ως προς την πληροφόρηση και την επικοινωνία. Οι υποχρεώσεις
αυτές προκύπτουν κυρίως από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και
τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 και κωδικοποιήθηκαν
στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 (Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού / Μάιος 2015).
Στόχος του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι να προσφέρει το πλαίσιο της επικοινωνίας του προγράμματος και μια κοινή εικόνα και ταυτότητα σε όλες τις δράσεις των Ταμείων που πραγματοποιούνται στη χώρα. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα γνωρίσουν
καλύτερα το ρόλο των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση ενός πλήθους ενεργειών που καθορίζουν
την καθημερινότητά τους, την ποιότητα της ζωής τους αλλά και
τη φυσιογνωμία της Περιφέρειας στην οποία ζουν.
Οι κανόνες που προκύπτουν εφαρμόζονται σε όλα τα Επιχειρησιακά
Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ή το Ταμείο Συνοχής.
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Όλες οι ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας των δικαιούχων
θα πρέπει να αναφέρονται στην στήριξη της πράξης από τα Ταμεία,
προβάλλοντας υποχρεωτικά:
• το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναφορά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστοιχο Ταμείο (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο - ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής - ΤΣ) από το οποίο λαμβάνεται η
χρηματοδότηση της πράξης, σύμφωνα με τα απαιτούμενα γραφιστικά πρότυπα. Όταν μια ενέργεια πληροφόρησης και επικοινωνίας αφορά περισσότερες από μια πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός Ταμεία, η αναφορά στο Ταμείο
μπορεί να αντικατασταθεί από την αναφορά στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).
• το σήμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με τα απαιτούμενα
γραφιστικά πρότυπα
• αναφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 20142020

ΤΟ ΈΜΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ
Έγχρωμη αναπαραγωγή εμβήματος ΕΕ

PANTONE Reflex Blue
C100

R0

M80

Y0

G51

B153

#003399
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K0

PANTONE Process Yellow
C0

M0

R255

Y100

G204

#FFCC00

K0

B0

Ασπρόμαυρη αναπαραγωγή εμβήματος ΕΕ

PANTONE Νeutral Black C
K100

Μονόχρωμη αναπαραγωγή εμβήματος ΕΕ
με χρώμα Reflex Blue της Pantone

PANTONE Reflex Blue
C100

M80

Y0

K0

Αναπαραγωγή εμβήματος ΕΕ σε έγχρωμο φόντο

Αν είναι αναπόφευκτο να
χρησιμοποιηθεί έγχρωμο
φόντο τότε το έμβλημα πρέπει
να πλαισιώνεται από λευκό
περίγραμμα.
(Πάχος περιγράμματος = 1/25
του ύψους του ορθογωνίου
που ορίζει το έμβλημα).
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Λάθος/σωστή αναπαραγωγή εμβήματος ΕΕ
& ελληνικής σημαίας
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Ο ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
Έγχρωμη αναπαραγωγή λογοτύπου ΕΣΠΑ

Ασπρόμαυρη αναπαραγωγή λογοτύπου ΕΣΠΑ
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Λάθος/σωστή αναπαραγωγή λογοτύπου ΕΣΠΑ
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ΈΜΒΛΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ - ΤΑΜΕΊΑ
Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδεύεται από τις ονομασίες των Ταμείων. Σε περίπτωση που μια πράξη χρηματοδοτείται από περισσότερα του
ενός Ταμεία, χρησιμοποιείται η ευρωπαϊκή σημαία με την αναφορά στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι ολοκληρωμένες εναλλακτικές εκδοχές σημάτων
και λογοτύπων.
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ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ

Σε τίτλους, χαρακτηρισμούς και μηνύματα καθώς και σε όλη την επικοινωνία
πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποια από τις παρακάτω γραμματοσειρές:

Arial
Tahoma
Calibri
Garamond
Trebouchet
Ubuntu
•

Δεν επιτρέπονται πλάγιες ή υπογραμμισμένες παραλλαγές ούτε η χρήση
ειδικών εφέ για τους χαρακτήρες.

•

Η θέση του κειμένου σε σχέση με το έμβλημα της Ένωσης δεν παρεμποδίζει το έμβλημα της Ένωσης κατά κανένα τρόπο.

•

Το μέγεθος των χρησιμοποιούμενων χαρακτήρων είναι ανάλογο του μεγέθους του εμβλήματος.

•

Το χρώμα των χαρακτήρων είναι μπλε (Reflex Blue), μαύρο ή λευκό, ανάλογα με το φόντο.
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Ενέργειες Πληροφόρησης &
Επικοινωνίας των δικαιούχων
πράξεων του ΕΣΠΑ
Οι ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας διακρίνονται σε υποχρεωτικές και μη υποχρεωτικές.
Υποχρεωτικές ενέργειες είναι:
1. ανάρτηση πινακίδας ή αφίσας
2. αναφορά της συγχρηματοδότησης στον διαδικτυακό τόπο του δικαιούχου (εφόσον υπάρχει).
Μη υποχρεωτικές είναι περαιτέρω ενέργειες δημοσιότητας που επιθυμεί να υλοποιήσει ο δικαιούχος για το συγχρηματοδοτούμενο έργο,
όπως φυλλάδια, διαφημιστικές καταχωρήσεις κοκ. Kαι στην περίπτωση των μη υποχρεωτικών ενεργειών ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος
να ενημερώσει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα
Ταμεία.
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
1. ΑΝΆΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΊΔΑΣ
Η υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας προκύπτει εάν ισχύουν αθροιστικά τα εξής:
- η συνολική δημόσια συνδρομή υπερβαίνει τις 500.000€
και
- πρόκειται για χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής

1α. Ανάρτηση προσωρινής (εργοταξιακής) πινακίδας
Ο δικαιούχος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου πρέπει να αναρτήσει
πινακίδα ευδιάκριτη και μεγάλου μεγέθους σε σημείο εύκολα ορατό από το
κοινό. Στην προσωρινή πινακίδα αναγράφονται υποχρεωτικά:
•

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια
Νησιά 2014-2020

•

Ο φορέας υλοποίησης ή δικαιούχος

•

Το σήμα του ΕΣΠΑ στο πάνω δεξί μέρος της πινακίδας. Η σημαία και
το σήμα θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος και να είναι ισότιμα
μεταξύ τους καθώς και με το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•

Ο τίτλος του έργου

•

Ο κύριος στόχος της δραστηριότητας (βλ. πίνακα α)

•

Ο προϋπολογισμός του έργου

•

Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναφορά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και το οικείο Ταμείο, στο κάτω αριστερό μέρος της πινακίδας. Το έμβλημα πρέπει να καταλαμβάνει τουλάχιστον το 25% της
πινακίδας.
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Υπόδειγμα προσωρινής (εργοταξιακής) πινακίδας
με συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ

25%

τουλάχιστον

Κάντε λήψη υποδειγμάτων εργοταξιακών πινακίδων
από την ιστοσελίδα μας:
pepionia.gr -> Δημοσιότητα -> Υποχρεώσεις Δικαιούχων και Πρότυπα
Τα αρχεία είναι σε μορφή πλήρως επεξεργάσιμη (pdf)
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Πίνακας [α]
Για τον σχεδιασμό πινακίδων χρησιμοποιείστε την περιγραφή των στόχων
από τη 2η στήλη του πίνακα
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1 - 2 Αύξηση των επιχειρηματικών
επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία
και ενίσχυση της συνεργατικής έρευνας
μεταξύ ερευνητικών/ ακαδημαϊκών
φορέων και επιχειρήσεων στους τομείς
προτεραιότητας της Περιφερειακής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Αύξηση των επιχειρηματικών
επενδύσεων στην έρευνα και
καινοτομία για την ανάπτυξη νέων
προϊόντων και υπηρεσιών και ενίσχυση
της συνεργατικής έρευνας μεταξύ
ερευνητικών, ακαδημαϊκών φορέων
και επιχειρήσεων

3 - Ενίσχυση της προσφοράς ψηφιακού
περιεχομένου σε τομείς της Περιφερειακής
Διοίκησης, του Πολιτισμού και του
Τουρισμού.

Προσφορά ψηφιακού περιεχομένου
σε τομείς της περιφερειακής διοίκησης,
του πολιτισμού και του τουρισμού

4 - Αύξηση των Νέων Επιχειρήσεων
Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΝΕΕΤ) στους τομείς προτεραιότητας της
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης (RIS3).

Αύξηση των Νέων Επιχειρήσεων
Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας

5 - 6 Αύξηση της αποδοτικότητας και της
εξωστρέφειας των ΜΜΕ.

Αύξηση της αποδοτικότητας και της
εξωστρέφειας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων

7 - Αύξηση χρήσης της γεωθερμίας για
θερμικές εφαρμογές.

Αύξηση χρήσης της γεωθερμίας για
θερμικές εφαρμογές

8 - Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιες
υποδομές και ιδιωτικές κατοικίες

Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων
υποδομών / ιδιωτικών κατοικίων

9 - Μείωση της επικινδυνότητας και των
επιπτώσεων από φυσικούς κινδύνους και
καταστροφές.

Μείωση της επικινδυνότητας και των
επιπτώσεων από φυσικούς κινδύνους
και καταστροφές

10 - Υποστήριξη της ολοκληρωμένης και
βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων στην
ΠΑΜΘ.

Υποστήριξη της ολοκληρωμένης και
βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων

11 - Αποδοτική χρήση υδάτινων πόρων.

Αποδοτική χρήση υδάτινων πόρων
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

12 - Ανάδειξη φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς

Ανάδειξη φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς

13 - Προστασία του οικολογικού
αποθέματος.

Προστασία του οικολογικού
αποθέματος

14 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των
αστικών κέντρων.

Βελτίωση της ελκυστικότητας των
αστικών κέντρων

15 - Βελτίωση της σύνδεσης της ΠΑΜΘ με Βελτίωση της σύνδεσης της
τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.
Περιφέρειας με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα
Μεταφορών
16 - Ενίσχυση της ασφάλειας και της
μεταφορικής ικανότητας των υποδομών.

Ενίσχυση της ασφάλειας και της
μεταφορικής ικανότητας των
υποδομών

17 - Αύξηση της διείσδυσης του φυσικού
αερίου.

Αύξηση της διείσδυσης του φυσικού
αερίου

18 - Βελτίωση / αναβάθμιση υποδομών
υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Αναβάθμιση υποδομών υγείας και
κοινωνικής φροντίδας

19 - Βελτίωση / αναβάθμιση υποδομών
εκπαίδευσης.

Αναβάθμιση υποδομών εκπαίδευσης

20 - Υποστήριξη της απασχόλησης στους
τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Υποστήριξη της απασχόλησης

21 - Υποστήριξη Τοπικών Πρωτοβουλιών Υποστήριξη Τοπικών Πρωτοβουλιών
Απασχόλησης (Τ.Π.Α.) σε Ολοκληρωμένες Απασχόλησης (ΤΠΑ) σε
Χωρικές Επενδύσεις
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις
22 - Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων
Βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά
που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό εργασίας ατόμων που πλήττονται από
αποκλεισμό στην αγορά εργασίας
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό
23 - Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών
εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες

Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών
εκπαιδευτικής υποστήριξης σε
μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες

24 - Βελτίωση της παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες.

Βελτίωση της παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες

25 - Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας
και των κοινωνικών επιχειρήσεων

Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας
και των κοινωνικών επιχειρήσεων
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1β. Ανάρτηση μόνιμης αναμνηστικής πλάκας ή πινακίδας
Μετά την ολοκλήρωση του έργου και εντός τριμήνου το αργότερο ο δικαιούχος πρέπει να αναρτήσει πινακίδα ευδιάκριτη και μεγάλου μεγέθους σε σημείο
εύκολα ορατό από το κοινό. Στη μόνιμη πινακίδα αναγράφονται τα παραπάνω,
εκτός του προϋπολογισμού του έργου. Το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης των μόνιμων πινακίδων θα πρέπει να εξασφαλίζει την αντοχή τους
στο πέρασμα του χρόνου.
Υπόδειγμα μόνιμης (αναμνηστικής) πινακίδας
με συγχρηματοδότηση από ΕΚΤ

25%

τουλάχιστον

Κάντε λήψη υποδειγμάτων αναμνηστικών πινακίδων
από την ιστοσελίδα μας:
pepionia.gr -> Δημοσιότητα -> Υποχρεώσεις Δικαιούχων και Πρότυπα
Τα αρχεία είναι σε μορφή πλήρως επεξεργάσιμη (pdf)
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2) ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌ ΤΌΠΟ
Ο διακαιούχος πρέπει να αναρτήσει στον διαδικτυακό του τόπο, εφόσον υπάρχει, σύντομη περιγραφή του έργου, ανάλογη προς το επίπεδο της
στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την ΕΕ. Στη σελίδα αυτή τοποθετείται
οπτική ταυτότητα (sticker), σε θέση που πρέπει να είναι ορατή χωρίς ο χρήστης
να πρέπει να κυλίσει τη σελίδα προς τα κάτω.
Το sticker περιλαμβάνει το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναφορά
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστοιχο Ταμείο, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ιόνια Νησιά 2014-2020 και το σήμα του ΕΣΠΑ.

Υπόδειγμα sticker με συγχρηματοδότηση από
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

Κάντε λήψη υποδειγμάτων οπτικής ταυτότητας (sticker)
από την ιστοσελίδα μας:
pepionia.gr -> Δημοσιότητα -> Υποχρεώσεις Δικαιούχων και Πρότυπα
Τα αρχεία είναι σε μορφή πλήρως επεξεργάσιμη (pdf)
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Για τα έργα που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας, ο
δικαιούχος πρέπει να τοποθετήσει τουλάχιστον μία αφίσα, ελάχιστου μεγέθους Α3, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο. Στο κάτω μέρος της αφίσας τοποθετείται οπτική ταυτότητα (sticker) —όπως
ακριβώς και στην περίπτωση της ιστοσελίδας— με πληροφορίες σχετικά με
το έργο, συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

Κάντε λήψη υποδείγματος αφίσας
από την ιστοσελίδα μας:
pepionia.gr -> Δημοσιότητα -> Υποχρεώσεις Δικαιούχων και Πρότυπα
Το αρχείο είναι σε μορφή πλήρως επεξεργάσιμη (pdf)

Στην περίπτωση έργων με χρηματοδότηση ΕΚΤ, διατίθεται ηλεκτρονική εφαρμογή σχεδιασμού αφίσας μεγέθους Α3 ή Α2 στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://posters2014-2020.esfhellas.gr
Στον σύνδεσμο αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε αφίσα για το έργο σας σ
ε 5
γρήγορα και εύκολα βήματα.
Η χρήση της εφαρμογής επιτρέπεται αυστηρά μόνο σε φορείς που ασκούν
ρόλο συντονισμού, παρακολούθησης, διαχείρισης ή υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 2014-2020. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη
χρήση από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
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Υπόδειγμα αφίσας με συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ
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ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
Μη υποχρεωτικές είναι οι περαιτέρω ενέργειες δημοσιότητας που επιθυμεί
να υλοποιήσει ο δικαιούχος για το συγχρηματοδοτούμενο έργο, όπως φυλλάδια, διαφημιστικές καταχωρήσεις κοκ.

1. ΠΡΟΣΚΛΉΣΕΙΣ/ΠΡΟΚΗΡΎΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΎΠΟ
Κάθε Πρόσκληση/Προκήρυξη στον Τύπο θα πρέπει να περιλαμβάνει:
•

Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αναφορά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και το αντίστοιχο Ταμείο

•

Το σήμα του ΕΣΠΑ

•

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020

Η αναπαραγωγή του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σήματος του
ΕΣΠΑ γίνεται σε ασπρόμαυρη εκδοχή.
Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σήμα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να είναι
ισότιμα.

Υπόδειγμα προκύρηξης με συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ
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2. ΈΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ
2α. Έγγραφα
Όλα τα έγγραφα που αφορούν την πράξη/έργο που χρηματοδοτείται, όπως
επιστολόχαρτα, φόρμες εργασίας, πιστοποιητικά κοκ, πρέπει να περιλαμβάνουν:
•

το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστοιχο Ταμείο

•

το σήμα του ΕΣΠΑ και

•

τη διατύπωση: «Το έργο συγχρηματοδοτείται (ή συγχρηματοδοτήθηκε)
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Αν απεικονίζονται και άλλοι λογότυποι, το έμβλημα της Ένωσης έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με τον μεγαλύτερο των
άλλων λογοτύπων.
Ειδικότερα, για τις πράξεις (έργα) που έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα
(όπως αυτές που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), ο
δικαιούχος πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι συμμετέχοντες στην πράξη έχουν
ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Κάθε έγγραφο που
αφορά στην εφαρμογή μιας πράξης, το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους
συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της βεβαίωσης παρακολούθησης ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει αναφορά, σύμφωνα με τα παραπάνω.
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2β. Διαφημιστικά έντυπα (φυλλάδια, leaflet κλπ)
Όλα τα έγγραφα που αφορούν την πράξη/έργο που χρηματοδοτείται πρέπει
να περιλαμβάνουν:
•

το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστοιχο Ταμείο

•

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020

•

τη διατύπωση: «Το έργο συγχρηματοδοτείται (ή συγχρηματοδοτήθηκε)
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» και

•

το σήμα του ΕΣΠΑ

Το έμβλημα της Ένωσης πρέπει να είναι πάντα ευδιάκριτο και να βρίσκεται σε
προβεβλημένη θέση. Η θέση και το μέγεθός του είναι ανάλογη της κλίμακας
του εγγράφου που χρησιμοποιείται. Επίσης η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ταμεία πρέπει να είναι ευανάγνωστη.
Αν απεικονίζονται και άλλοι λογότυποι, το έμβλημα της Ένωσης έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με τον μεγαλύτερο των
άλλων λογοτύπων.
Yπόδειγμα footer για έργο συγχρηματοδοτούμενο από ΕΔΕΤ

Κάντε λήψη υποδείγματος footer
από την ιστοσελίδα μας:
pepionia.gr -> Δημοσιότητα -> Υποχρεώσεις Δικαιούχων και Πρότυπα
Το αρχείο είναι σε μορφή πλήρως επεξεργάσιμη (pdf)
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3. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Όλα τα προωθητικό υλικό που προορίζεται για δικαιούχους, δυνητικούς δικαιούχους και το ευρύ κοινό πρέπει να περιλαμβάνει:
•

το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστοιχο Ταμείο

•

το σήμα του ΕΣΠΑ

Για μικρά διαφημιστικά αντικείμενα η αναφορά στα Ταμεία δεν εφαρμόζεται.

4. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΆ ΜΗΝΎΜΑΤΑ
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος προβεί σε ενέργειες προβολής και επικοινωνίας στο ραδιόφωνο, κάθε ραδιοφωνικό μήνυμα θα πρέπει να περιλαμβάνει
υποχρεωτικά το παρακάτω λεκτικό:
•

Αναφορά στο οικείο Ταμείο από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση

•

Τη φράση: «ΕΣΠΑ - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
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5. ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ (PACK SHOT)
Στο τέλος κάθε μηνύματος σε τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να εμφανίζονται υποχρεωτικά:
•

Το έμβλημα της Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία

•

Το σήμα του ΕΣΠΑ

•

Η εκφώνηση της φράσης: «ΕΣΠΑ - Με την συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Αν απεικονίζονται άλλοι λογότυποι εκτός από το έμβλημα της Ένωσης, το έμβλημα της Ένωσης έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή
πλάτος, με τον μεγαλύτερο των άλλων λογοτύπων

Yπόδειγμα pack shot με συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ

Κάντε λήψη υποδείγματος pack shot
από την ιστοσελίδα μας:
pepionia.gr -> Δημοσιότητα -> Υποχρεώσεις Δικαιούχων και Πρότυπα
Το αρχείο είναι σε μορφή πλήρως επεξεργάσιμη (pdf)
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