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4.8 Publicita 
Poskytnutí  dotace  z EFRR  musí  být  dostatečně  prezentováno  a  zviditelněno,  pravidla  pro 
propagaci  projektů  financovaných  v rámci  Programu  jsou  upravena  v  čl.  115  nař.  (EU)  č. 
1303/2013 a přílohou č. XII tohoto nařízení. Problematikou publicity dále upravuje kapitola II 
Prováděcího nařízení (EU) č. 821/2014 a příloha č. II tohoto nařízení. Na programové úrovni 
upravuje pravidla publicity Příručka k informačním a komunikačním předpisům dostupná na 
webových stránkách Programu www.sn-cz2020.eu v sekci Příručky.    

Publicitní činnosti jsou prováděny všemi kooperačními partnery. Lead partner však zajišťuje 
celkovou  koordinaci  publicity  pro  projekt  na  obou  stranách  hranice.  Pokud  projekt  obdrží 
dotaci z EFRR, zajistí kooperační partneři, aby byly veřejnost i subjekty účastnící se projektu 
o této dotaci informovány vhodnými informačními opatřeními. Kooperační partner za tímto 
účelem jasně uvede, že realizovaný projekt byl podpořen v rámci Programu, který je 
spolufinancován z EFRR.  

V případě, že má kooperační partner vlastní internetovou stránku, zveřejní na ní stručný popis 
projektu  úměrný  míře  podpory,  včetně  jeho  cílů  a  výsledků  a  zdůrazní,  že  je  daný  projekt 
financován z prostředků EU. 

 

4.8.1 Náležitosti publicity 
Veškerá  informační  a  propagační  opatření  musejí  obsahovat  náležitosti,  které  jsou  uvedeny 
v příloze č. XII nař. (EU) č. 1303/2013: 

1. logo Evropské unie v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze II 
Prováděcího  nařízení  (EU)  č.  821/2014,  kterým  se  stanoví  pravidla  pro  uplatňování 
nařízení (EU) č. 1303/2013 a odkaz10 na Evropskou unii; 

2. odkaz na EFRR ve znění „Evropský fond pro regionální rozvoj“; 

 

Všechna potřebná loga jsou k dispozici ke stažení na stránkách Programu www.sn-cz2020.cz 
pod záložkou „Publicita“ > „Loga“. Pokud na těchto stránkách nebude k dispozici 
požadovaný formát loga, je možné obrátit se s  požadavkem konkrétního formátu přímo na JS.  

                                                 
10 Pod tímto pojmem je myšlena povinnost používat na veškerých informačních a propagačních opatřeních spolu 
se symbolem EU (tzn. s vlajkou) také dvojslovný výraz "Evropská unie" (zkratka „EU“ není postačující). Tudíž 
všude,  včetně  malých  propagačních  předmětů,  musí  být  uveden  symbol  EU  (vlajka)  spolu  s dvojjazyčným 
označením  „Evropská unie“/ Europäische Union. 
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Použití loga Evropské unie 

Všichni příjemci dotačních prostředků (všichni kooperační partneři, pokud získali z projektu 
dotaci) jsou povinni uvést finanční spoluúčast Evropské unie na svém podporovaném 
projektu. Tato povinnost se vztahuje na hmotné výstupy projektu, všechny uveřejněné 
materiály, prezentace, internetové stránky nebo publikace, jež mají souvislost s 
podporovaným projektem.  

V případě tištěných materiálů je nutné uvést vždy zobrazení znaku Evropské unie s odkazem 
na Evropský fond pro regionální rozvoj. Zobrazení je ve všech případech barevné s výjimkou 
černobílých  tištěných  médií,  ve  kterých  je  přípustné  černobílé  provedení.  V odůvodněných 
případech, kdy dojde k použití zvláštních technik (rytí, leptání, gravírování např. do šedého 
kovu atd.), lze použít pravidla platná pro černobílé provedení. V případě gravírování se rytá 
část řídí pravidly pro použití černé barvy a podkladová, lesklá část se řídí pravidly pro použití 
bílé barvy. To se týká všech propagačních opatření (výstupy, nosiče, předměty). 

V rámci Programu je třeba použít tato dvoujazyčná provedení: 

 

     

    

Pokud  jde  o  malé  propagační  předměty11,  nemusí  být  z důvodu  čitelnosti  a  přehlednosti 
uváděn  odkaz  na  Evropský  fond  pro  regionální  rozvoj.  Pro  malé  propagační  předměty  je 
postačující použití následujícího loga: 

 

 
    

Dále je potřeba věnovat pozornost také barevnému provedení propagačních opatření. Použitá 
loga mají přesné barevné náležitosti. Je nutné brát také v potaz, zdali budou výstupy tištěny 
barevně  nebo  černobíle.  Předepsané  barvy  a  grafické  normy  jsou  uvedené  v příloze  č.  II 
Prováděcího nařízení (EU) č. 821/2014 nebo také v Příručce k informačním a komunikačním 
předpisům dostupné na stránkách12 Programu.  

 
Použití loga Programu 

Pokud je to možné, doporučuje NO všem kooperačním partnerům při plnění informačních a 
publikačních povinností používat vždy také logo Programu, a to v barevném, v odůvodněných 
případech i černobílém provedení:  

                                                 
11 Přesná definice malých propagačních předmětů neexistuje. Obecně však platí, že všechny povinné údaje jsou 
na daný předmět vytisknuty/uvedeny tehdy, pokud to lze provést tak, aby text byl čitelný, přehledný, 
srozumitelný.  
12 http://www.sn-cz2020.eu/cz/dokumente/handbuecher_leitfaeden/index.jsp 
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Logo Programu se užívá i s podtitulkem, který tvoří slogan Programu „Ahoj sousede. Hallo 
Nachbar.“  a  označení  současného  programového  období  „INTERREG  V A  /  2014–2020“. 
Výjimkou jsou malé propagační předměty, u nichž lze použít logo Programu bez podtitulku. 

 
Umístění log 

Pro umístění log a jejich vzájemné kombinování při naplňování informačních a 
komunikačních předpisů platí následující pravidla: 
 

 logo EU musí být umístěno na dobře viditelném místě, aby byl naplněn cíl informovat 
o zdroji financování projektu; 

 v případě, že jsou logo EU, odkaz na EU a EFRR uvedeny na internetové stránce, 
musí být:  
 

o barevné provedení loga EU s odkazem na EU a podle technických možností 
také logo Programu viditelné při otevření internetové stránky, aniž by byl 
uživatel nucen přesunout se na spodní část této stránky; 

  
o odkaz na EFRR viditelný na stejné internetové stránce 

 
 při kombinaci log musí být logo EU minimálně stejně veliké, měřeno na výšku nebo 

šířku,  jako  logo  programu,  případně  loga  jiných  institucí.  V případě,  že  jsou  loga 
zobrazována společně, je třeba je umístit vedle sebe nebo nad sebe. Je třeba zajistit, 
aby  výška  loga  EU  byla  minimálně  stejná,  jako  výška  loga  Programu  včetně  textu 
„Ahoj sousede. Hallo Nachbar. Interreg V A / 2014-2020“.  

 v případě tištěných médií (např. publikace, letáky apod. musí být loga vyobrazena na 
vnější obálce. Na plakátech, prezenčních listinách, osvědčeních  apod. musí být loga 
umístěna na první straně; 

 v  textech  pro  informační  a  komunikační  opatření  k  danému  projektu  se  vypíše 
označení "Evropská unie"; 

 účastníky  projektu  je  nutno  o  podpoře  Evropskou  unií  z  Evropského  fondu  pro 
regionální  rozvoj  informovat.  Odpovídající  odkaz  je  nutno  umístit  i  na  potvrzení  a 
osvědčení o účasti, prezenční listinu; 

 na akcích (např. konference), je nutno instalovat vlajku Evropské unie; 

 v tiskových  zprávách  a  veřejných  interview  je  na  podporu  z  Evropské  unie  a  z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj nutno upozornit odpovídajícími formulacemi; 
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 vztahuje-li se informační nebo komunikační opatření k jednomu nebo několika 
projektům, spolufinancovaných z více než jednoho fondu, lze odkaz na EFRR nahradit 
odkazem na fondy ESI13;  

 u předmětů trvalejší povahy (např. tužky, trička, tašky, bloky, hračky apod.) musí být 
logo  EU14  součástí  předmětu,  nestačí  jejich  uvedení  jen  na  obalu  propagačního 
předmětu.  

 

NO dále doporučuje při použití loga EU řídit se také následujícími zásadami:  

 u předmětů jednorázové spotřeby je postačující logo na obalu (uživatel je tak 
dostatečně informován o zdroji financování); 

 u  předmětů,  kde  je  obal  součástí  propagačního  předmětu  (např.  kazeta  s medailí, 
krabička  s  CD  bez  potisku  -  je-li  na  CD  potisk  s textem  či  jinými  logy,  musí  být 
natištěna i povinná publicita), může být logo uvedeno na obalu; 

 logo  lze  také  umístit  na  předmět  pomocí  samolepky,  pokud  není  svojí  podstatou 
propagačním předmětem (viz kap. 4.7.3), např. lampa se samolepkou. 
 

4.8.2 Způsob zajištění publicity v závislosti na typu projektu 

Kooperační partneři jsou povinni v závislosti  na typu projektu realizovat níže uvedená 
opatření. 

4.8.2.1 Projekty  s celkovým  veřejným  příspěvkem  nad  500  000  EUR  spočívající  ve 
financování infrastruktury nebo stavebních prací 

V případě,  že  celkový  veřejný  příspěvek15  na  projekt  překročil  500  000  EUR  a  projekt 
spočívá ve financování infrastruktury nebo stavebních prací (viz Příloha XII nař. (EU) č. 
1303/2013,  2.2.  Povinnost  příjemců),  je  KP  povinen  postavit  v místě  realizace  projektu 
dočasný velkoplošný reklamní panel, jehož velikost musí zaručit dostatečnou zřetelnost a 
viditelnost informací o daném projektu. Tento dočasný reklamní panel, jehož vzor je 
k dispozici na str. 7 Příručky k informačním a komunikačním předpisům dostupné na 
webových stránkách Programu, musí pokud možno v obou jazycích obsahovat: 

 název projektu; 
 hlavní cíl projektu; 
 logo EU a odkazy na EU a EFRR. 

Tyto informace musí pokrývat nejméně 25 % plochy panelu a nejméně formát A1, přičemž 
jejich  velikost  je  vždy  odpovídající  vzhledem  k významu  projektu.  Velkoplošný  reklamní 
panel musí být na příslušném místě umístěn po celou dobu realizace projektu.  
 
                                                 
13 Mezi ESI fondy patří: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond 
soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond 
(ENRF). 

14  Za  logo  EU  je  v tomto  textu  považován  symbol  Evropské  unie  (vlajka)  vč.  všech  povinných  textů,  tj. 
„Evropská unie“,  „Evropský  fond pro regionální  rozvoj“.  V případě malých propagačních předmětů je pak za 
logo EU považována pouze vlajka EU s textem „Evropská unie“.   
15 Veřejný příspěvek představuje souhrn všech veřejných prostředků na financování způsobilých výdajů 
pocházejících od EU, státu, krajů a obcí. 
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Limit  500  000  EUR  se  vztahuje  na  celý  projekt.  V případě,  že  partneři  realizují  projekt  na 
různých místech, není nutné v průběhu realizace projektu umístit velkoplošný reklamní panel 
na místě realizace projektu každého z partnerů, ale je postačující, aby byl umístěn tam, kde 
probíhá  realizace  největší  části  aktivit  projektu.  Tento  reklamní  panel  musí  ale  obsahovat 
informace  o  všech  aktivitách,  které  se  v rámci  projektu  realizují  s uvedením  jejich  místa 
realizace.  Na  ostatních  místech  realizace  je  doporučeno  vyvěsit  alespoň  menší  informační 
ceduli pro veřejnost.  

Nejpozději do 3 měsíců po dokončení projektu se dočasný velkoplošný reklamní panel, resp. 
menší  informační  cedule,  nahradí  dobře  viditelnou  a  dostatečně  velkou  stálou  vysvětlující 
tabulí. Umístění této tabule příjemce zdokumentuje a doloží příslušnému kontrolorovi do 3 
měsíců od ukončení projektu. Stálá vysvětlující tabule musí obsahovat dvojjazyčně 
následující náležitosti, které pokrývají nejméně 25 % plochy tabule: 

 název projektu; 
 hlavní cíl projektu; 
 logo EU a odkazy na EU a EFRR. 

 

4.8.2.2 Projekty s celkovým veřejným příspěvkem nad 500 000 EUR spočívající 
v nákupu hmotného předmětu  

V  případě,  že  celkový  veřejný  příspěvek 16  na  projekt  překročil  500  000  EUR  a  projekt 
spočívá v nákupu hmotného předmětu17, je KP povinen nejpozději do 3 měsíců po 
dokončení projektu postavit v místě realizace projektu stálou vysvětlující tabuli. Stálá 
vysvětlující tabule musí obsahovat dvojjazyčně následující náležitosti, které pokrývají 
nejméně 25 % plochy tabule a nejméně formát A3: 

 název projektu; 
 hlavní cíl projektu; 
 logo EU a odkazy na EU a EFRR. 

 
Umístění stálé vysvětlující tabule příjemce zdokumentuje a doloží příslušnému kontrolorovi 
do 3 měsíců od ukončení projektu. 

4.8.3 Ostatní projekty 

U  všech  ostatních  projektů  s výjimkou  uvedených  v kap.  4.7.2.1  a  4.7.2.2  mají  kooperační 
partneři po dobu realizace projektu povinnost umístit na dobře viditelném místě alespoň jeden 
plakát (minimálně velikosti A3), který musí v obou jazycích obsahovat: 

 název projektu; 
 informace o projektu; 
 logo EU s odkazy na EU a EFRR.  

Dále jsou kooperační partneři povinni zvolit vhodnou formu propagace odpovídající 
charakteru projektu tak, aby bylo zajištěno, že cílové skupiny budou informovány o tom, že 
projekt  je  realizován  v rámci  Programu,  který  je  spolufinancován  z Evropského  fondu  pro 
regionální rozvoj, např. touto formou: 

                                                 
16 Veřejný příspěvek představuje souhrn všech veřejných prostředků na financování způsobilých výdajů 
pocházejících od EU, státu, krajů a obcí. 
17 V případě nákupu hmotného předmětu platí pouze povinnost umístit stálou vysvětlující tabulku (pamětní 
desku). Povinnost umístit velkoplošný reklamní panel v místě realizace projektu zde neplatí. 
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- v případě seminářů/školení uvedením výše popsaných náležitostí na pozvánkách, 
v podkladech, na plakátech apod.,  

- v případě  menších  infrastrukturních  projektů  použitím  informační  cedule  v průběhu 
realizace projektu a pamětní desky po skončení realizace projektu v místě 
infrastruktury apod.), 

- internetové stránky projektu, 
- inzerce (v novinách, rozhlase, TV), 
- informační  a  komunikační  materiál  vyrobený  v rámci  realizovaného  projektu  (plakát,  leták, 

brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, atd.), propagační předměty.  
 

4.8.4 Pravidla pro správné zajištění publicity projektu a posuzování jejího 
naplnění 

Výdaje na publicitu jsou způsobilé k financování z EFRR, pokud jsou zahrnuty v rozpočtu, 
který  je  součástí  projektové  žádosti.  Je  proto  vhodné,  aby  KP  s příslušnými  orgány  (JS, 
příslušný  KÚ)  konzultoval  již  při  přípravě  projektové  žádosti,  jaké  povinnosti  týkající  se 
propagace  bude  muset  splnit,  pokud  mu  bude  dotace  udělena,  a  tyto  aktivity  zahrnul  do 
rozpočtu.   

Povinnosti týkající se propagace projektu jsou zakotvené také ve Smlouvě o poskytnutí dotace 
a jsou pro všechny KP závazné. Jejich neplnění, ani po výzvě, může vést k sankci v podobě 
nevyplacení  části  dotace,  příp.  navrácení  již  vyplacených  prostředků,  jak  je  uvedeno  v kap. 
4.7.4.1. Publicita se posuzuje z následujících hledisek: 

 z hlediska jednotlivých výstupů projektu – výstupem projektu se rozumí to, co slouží 
k naplnění cílů projektu (např. vydaná publikace, mapa, kulturní akce, školení, 
postavená  infrastruktura,  pořízené  zařízení  apod.).  Projekt  může  mít  více  výstupů 
a v tom případě se povinná publicita posuzuje u každého samostatně. Cílem je 
posoudit,  zda  byla  veřejnost  či  účastníci  akce  informováni  o  zdrojích  financování 
daného výstupu projektu, a pokud ano, zda tyto informace splňovaly veškeré 
náležitosti povinné publicity; 

 z hlediska  jednotlivých  prostředků  (nosičů)  publicity  –  prostředkem  publicity  se 
rozumí  např.  plakáty,  letáky,  pozvánky  apod.,  tj.  předměty,  jejichž  cílem  je  upoutat 
pozornost veřejnosti a potenciálních účastníků na daný projekt, resp. jeho dílčí 
výstupy. Posuzuje se, zda tyto prostředky (nosiče) publicity obsahují veškeré 
náležitosti povinné publicity; 

 z hlediska propagačních předmětů – propagačním předmětem se rozumí předměty, 
které  nejsou  z hlediska  naplnění  cílů  projektů  nezbytné,  ale  jejich  přidaná  hodnota 
spočívá v posílení povědomí o projektu. Mezi propagační předměty patří např. psací 
potřeby,  trička  a  jiné  oděvy,  tašky,  cukrovinky  atp.  Opět  se  posuzuje,  zda  obsahují 
veškeré náležitosti povinné publicity. Stejným způsobem jako propagační předměty se 
posuzují i dary, ceny v soutěžích apod. 
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4.8.4.1 Sankce za nedodržení pravidel publicity 
V případě nedodržení pravidel publicity může být na příslušného KP uvalena sankce:  

a)  sankce  v případě  nedodržení  publicity  u  konkrétního  výstupu  projektu  –  pochybení  je 
rozděleno dle závažnosti na 3 skupiny a ke každé skupině je stanoveno  %, o které se krátí 
výdaje přímo vynaložené v souvislosti s pořízením výstupu18: 

 publicita úplně chybí – výdaje se krátí ve výši 5 %, 

 publicita je nekompletní (nesplňuje všechny náležitosti uvedené v čl. 2.2, Přílohy XII 
nař.  (EU)  č.  1303/2013  a  Příručce  k informačním  a  komunikačním  předpisům)  – 
výdaje se krátí ve výši 3 %, 

 publicita je nepředpisová (nesplňuje náležitosti uvedené v čl. 4 Prováděcího nař. (EU) 
č.  821/2014,  Příloze  II  tohoto  nařízení  a  Příručce  k informačním  a  komunikačním 
předpisům) – výdaje se krátí o 1 %. 
 

b)  sankce  v případě  nedodržení  publicity  u  konkrétního  prostředku  (nosiče)  publicity  – 
pochybení  je  rozděleno  dle  závažnosti  na  3  skupiny  a  ke  každé  skupině  je  stanoveno  %,  o 
které se krátí výdaje na daný prostředek publicity: 

 publicita úplně chybí – výdaje se krátí ve výši 50 %, 

 publicita je nekompletní (tj. nesplňuje všechny náležitosti uvedené čl. 2.2, Přílohy XII 
nař.  (EU)  č.  1303/2013  a  Příručce  k informačním  a  komunikačním  předpisům)  – 
výdaje se krátí ve výši 25 %, 

 publicita  je  nepředpisová  (tj.  nesplňuje  náležitosti  uvedené  v čl.  4  Prováděcího  nař. 
(EU) č. 821/2014, Příloze II tohoto nařízení a Příručce k informačním a 
komunikačním předpisům – výdaje se krátí ve výši 15 %. 
 

c) sankce v případě nedodržení publicity u propagačního předmětu – pochybení je 
rozděleno dle závažnosti na 3 skupiny a ke každé skupině je stanoveno  %, o které se krátí 
výdaje na daný propagační předmět: 

 publicita úplně chybí – výdaje se krátí ve výši 100 %, 

 publicita je nekompletní (tj. nesplňuje všechny náležitosti uvedené čl. 2.2, Přílohy XII 
nař.  (EU)  č.  1303/2013  a  Příručce  k informačním  a  komunikačním  předpisům)  – 
výdaje se krátí ve výši 50 %, 

 publicita  je  nepředpisová  (tj.  nesplňuje  náležitosti  uvedené  v čl.  4  Prováděcího  nař. 
(EU) č. 821/2014, Příloze II tohoto nařízení a Příručce k informačním a 
komunikačním předpisům) – výdaje se krátí ve výši 25 %. 
 

V případě,  že  dojde  k poškození  některého  z nástrojů  publicity  cizí  osobou,  je  příjemce 
povinen dát tento nástroj do původního stavu minimálně na dobu udržitelnosti projektu. Pro 
tyto případy doporučuje NO nástroje publicity pojistit standardním způsobem. 

                                                 
18 Pokud nelze výdaje spojené s daným výstupem jednoznačně oddělit, uplatňuje se uvedená sankce v % na 
celkové způsobilé výdaje daného partnera. 
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Nedodržení povinné publicity v denním tisku, TV/rozhlasovém vysílání či odborných 
publikacích  je  sankcionováno  pouze  v případě,  že  příjemce  vysílání  nebo  článek  v tisku  či 
odborných publikacích financuje a má tudíž jako zadavatel právo a možnost výsledný produkt 
ovlivnit. V opačném případě nebude dodržování publicity sankcionováno, a to z toho důvodu, 
že příjemce dotace nemá většinou možnost autorizace nebo ovlivnění finální podoby 
novinového  článku  nebo  TV  vysílání,  které  si  přímo  neobjednal.  V  případě  placených 
radiových spotů je postačující uvést odkaz na spolufinancování Evropskou unií nebo 
Evropským  fondem  pro  regionální  rozvoj  (postačující  je  jedna  z  těchto  variant),  odkaz  na 
přínos intervence může být vynechán. Výše uvedený přehled sankcí za nedodržení pravidel 
publicity je také součástí Přílohy 7 této Příručky. 
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