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PUBLICITA 
Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom,  

že projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Všechny nástroje použité k naplnění povinné publicity musí být v souladu s tímto grafickým manuálem.
Výdaje na povinnou publicitu projektu jsou způsobilým výdajem.

povinné nástroje publicity

• Informace na webové stránce a sociálních sítích
• Billboard 
• Plakát minimální velikosti A3 / elektronický plakát
• Trvalá pamětní deska 
• Komunikační akce pro operace strategického 

významu či operace, jejichž celkové  
způsobilé výdaje přesahují 12,5 mil. Kč

Všechny ostatní komunikační nástroje a aktivity 
spadají mezi nepovinné nástroje.

U povinných nástrojů musí být uvedeny tyto prvky: 
1) znak Evropské unie doplněné o povinné sdělení 

„Spolufinancováno Evropskou unií“, logo  
SFŽP ČR. Pro účely tohoto grafického manuálu 
se logem EU rozumí znak EU včetně povinného 
textu. Na plakát a billboard je přípustné umístit 
jedno logo příjemce podpory (nepovinné),

2) další informace dle konkrétního nástroje.

Pokyny a doporučení, jaké prvky použít na jednotli-
vých nástrojích povinné publicity, uvádí manuál dále.

Povinnost použít logo EU (znak EU + povinné  
sdělení) se vztahuje i na nepovinné nástroje  
(volitelnou publicitu). Na nepovinný nástroj je mož-
né umístit i jiná loga včetně partnerů a dodavatelů.

U nepovinných nástrojů se povinnost uvedení po-
vinného sdělení „Spolufinancováno Evropskou unií“ 
nevztahuje na malé propagační předměty  
a další výstupy, kde je zobrazení plné verze  
technicky obtížně proveditelné. 

nepovinné nástroje 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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LOGA
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 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.

Logo příjemce  
podpory

Logo příjemce  
podpory

Logo EU      Logo SFŽP ČR

https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/loga-ke-stazeni/
https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=2614


3GRAFICKÝ MANUÁL                         NPŽP – Zastřešující schéma

Logo příjemce  
podpory

LOGA

Ochranná zóna definuje minimální  
prázdnou plochu okolo log.

Logo SFŽP ČR má stejnou výšku jako logo EU.  

Mezi logy je dodržena ochranná zóna  
ve velikosti 2/3 výšky loga EU.

Minimální ochranná zóna okolo log se rovná  
jedné polovině výšky log SFŽP ČR a EU.

ochranná zóna

2/ 3 X

2/ 3 X

1/
 2 

X
1/

 2 
X
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1/ 2 X

1/
 2 
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 2 
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1/ 2 X
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1/
 2 
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12 mm

minimální velikost

Logo příjemce  
podpory
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Doplňkové prvky tvoří ikony jednotlivých oblastí podpory. Konstrukce ikon vychází  
ze základních geometrických tvarů. Ikony nejsou volně přístupné žadatelům.

DOPLŇKOVÉ PRVKY
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BANNER – ZASTŘEŠUJÍCÍ SCHÉMA
Logo EU + povinné sdělení a logo SFŽP ČR příjemce zároveň umístí na všechny dokumenty  

a komunikační materiály vztahující se k podpořenému projektu a určené pro širokou veřejnost  
nebo účastníky projektu (např. účastníci školení či seminářů). Jedná se například o pozvánky, publikace,  
inzeráty a články v tištěných a elektronických médiích apod. Všechny tyto povinné prvky jsou sloučeny  

do tzv. banneru – zastřešujícího schématu, který je volně ke stažení na odkazu níže. Povinné údaje naopak 
není nutné uvádět v projektové a zadávací dokumentaci, na účetních dokladech apod.

Banner – zastřešující schéma

minimální velikost

12 mm

https://www.narodniprogramzp.cz/o-programu/povinna-publicita/
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Tento projekt je spolufinancován  

Státním fondem životního prostředí ČR,  

který na jeho podporu získal prostřed-

ky z Operačního programu Životní pro-

středí. 

Eped quatur sent est ut molore nonsequam, occuptatur?

2

Ihiliat ut quassimus volores sinume ommodi il il maio mo voluptas alignimus. Namenditibus ex 

eumquatent et fugit ipiet erum iditatiunt.

Foto: Jakub Moravec

RUBRIKA

Města a obce informují

NextGenerationEU

POZVÁNKA 

Daes alist evendio. Ciis dipis autem. Perferum
Ficia delescimint ullent, quibusant volo essundus eos adia vit evel magniscium quo into imos volecte pratem vitini 
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 la-
borep erroritae et omniend itistem porerum in parumque ero blam et ipienim enimagn istiore mquibus aciis ut et 
endus aut a vollam, odit, qui audisci usaest, sumquidel et eum volupid elecab imus sinimo doloribusae remporecti 
ut lictur rerum re cus event.

Ihil mo et et voluptas dolor si odio. Am ut labo. Nam autem quate dunt lam fugit etus sequi commodipsunt omni-
maio. 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 ommo-
ditatur aces magnam reiciduciat.

Xerunturio. Ut dolupta tempore rempore nobit quae volorem quosam iliquia nimin ex exceatibus a intis quaero 
esciet ipiet aut volorecus eliatem dolorec epersperit mincia nonecerum.

OS EX DIT: 12. 12. 2021, Prague

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

NextGenerationEU

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

BANNER – ZASTŘEŠUJÍCÍ SCHÉMA
Příklady použití

loga
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INFORMACE NA WEBU  
A SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Příjemce podpory zveřejní na svých oficiálních webových stránkách a sociálních sítích (pokud jimi  
disponuje) loga EU + povinné sdělení a loga SFŽP ČR a doplní je stručným popisem  

projektu včetně uvedení jeho cílů a přínosů. V případě sociálních sítí je tato povinnost splněna  
uveřejněním postu na jedné sociální síti.

Giam int aut est eosam ea sequaeped ut et aut aut  
ullent liquibus et velit eseque imo veria verum udaerum 
ut magnimuscium qui. Ust, conesen imporep isquatiis

Toto je pouze slepý 
název projektu

Giam int aut est eosam ea sequaeped ut et aut aut ullent liquibus et velit imo  
veria verum udaerum ut magnimuscium qui. Ust, conesen imporep isquatiis.

Toto je pouze slepý 
název projektu
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BILLBOARD
Příjemce podpory je povinen umístit billboard  
na viditelném a veřejnosti dobře přístupném místě 
zpravidla bezprostředně po zahájení realizace 
projektu. 

Billboard musí být zachován po celou dobu  
průběhu fyzické realizace.

Po ukončení fyzické realizace projektu nahradí  
billboard pamětní deska.

obsah

• logo EU, logo SFŽP ČR, případně logo příjemce

• název projektu

•  sdělelní o spolufinancování EU

• hlavní cíl projektu

• termín fyzické realizace projektu ve tvaru  
měsíc/rok zahájení – měsíc/rok ukončení

Tiskové podklady pro výrobu  

billboardu získáte prostřednictvím  

Generátoru povinné publicity SFŽP ČR. 

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.

https://publicita.sfzp.cz/
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BILLBOARD
2 100 x 2 200 mm

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.

Logo příjemce  
podpory

Energetické 
úspory

Oběhové  
hospodářství

Obnovitelné  
zdroje energie

Adaptace na  
změnu klimatu

Vodovody  
a kanalizace

Příroda  
a znečištění

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

2 200  m
m

2 100 mm

Logo EU  
+ logo SFŽP ČR 

+ případně logo příjemce podpory

Data počátku a konce  
fyzické realizace projektu

Úplný název projektu

Sdělení  
o spolufinancování EU

Hlavní cíl projektu
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BILLBOARD
2 100 x 2 200 mm - více projektů

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.

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Logo příjemce  
podpory

Energetické 
úspory

Oběhové  
hospodářství

Obnovitelné  
zdroje energie

Adaptace na  
změnu klimatu

Vodovody  
a kanalizace

Příroda  
a znečištění

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

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

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

Energetické 
úspory

Oběhové  
hospodářství

Obnovitelné  
zdroje energie

Adaptace na  
změnu klimatu

Vodovody  
a kanalizace

Příroda  
a znečištění
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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.

Logo příjemce  
podpory

Energetické 
úspory

Oběhové  
hospodářství

Obnovitelné  
zdroje energie

Adaptace na  
změnu klimatu

Vodovody  
a kanalizace

Příroda  
a znečištění

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

2 400  m
m

5 100 mm

Logo EU  
+ logo SFŽP ČR 

+ případně logo příjemce podpory

Data počátku a konce  
fyzické realizace projektu

Hlavní cíl projektu

Úplný název projektu

Sdělení  
o spolufinancování EU

BILLBOARD
5 100 x 2 400 mm
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BILLBOARD
5 100 x 2 400 mm - více projektů

Logo příjemce  
podpory

Energetické 
úspory

Oběhové  
hospodářství

Obnovitelné  
zdroje energie

Adaptace na  
změnu klimatu

Vodovody  
a kanalizace

Příroda  
a znečištění

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

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

Logo příjemce  
podpory

Energetické 
úspory

Oběhové  
hospodářství

Obnovitelné  
zdroje energie

Adaptace na  
změnu klimatu

Vodovody  
a kanalizace

Příroda  
a znečištění

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

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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PLAKÁT A3
Plakát A3 slouží pro informování veřejnosti  
o realizaci projektu u všech projektů, kdy  
celkové náklady projektu nepřesahují 12,5 mil. Kč.

Příjemce podpory je povinen umístit plakát A3  
na viditelném a veřejnosti dobře přístupném místě 
zpravidla do jednoho měsíce od zahájení realizace 
projektu. 

Ke zveřejnění plakátu je možné využít i elektronické 
zobrazovací zařízení (velikost zobrazovací plochy,  
tj. displeje nebo obrazovky, musí být min. velikosti A3). 

Plakát nebo elektronické zobrazovací zařízení bude 
umístěno minimálně po celou dobu průběhu reali-
zace projektu.

obsah

• logo EU, logo SFŽP ČR, případně logo příjemce 

• název projektu

•  sdělelní o spolufinancování EU

• hlavní cíl projektu

• termín fyzické realizace projektu ve tvaru  
měsíc/rok zahájení – měsíc/rok ukončení

Tiskové podklady pro výrobu  

plakátu A3 získáte prostřednictvím  

Generátoru povinné publicity SFŽP ČR. 

https://publicita.sfzp.cz/
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Logo příjemce  
podpory

Energetické 
úspory

Oběhové  
hospodářství

Obnovitelné  
zdroje energie

Adaptace na  
změnu klimatu

Vodovody  
a kanalizace

Příroda  
a znečištění

Toto je pouze slepý název  
projektu projektu  
spolufinancovaného  
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.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

PLAKÁT A3

Logo EU  
+ logo SFŽP ČR 

+ případně logo  
příjemce podpory

Data počátku a konce  
fyzické realizace projektu

Hlavní cíl projektu

Úplný název projektu

Sdělení  
o spolufinancování EU
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PLAKÁT A3
více projektů

Energetické 
úspory

Oběhové  
hospodářství

Obnovitelné  
zdroje energie

Adaptace na  
změnu klimatu

Vodovody  
a kanalizace

Příroda  
a znečištění

Toto je pouze slepý název projektu projektu  
spolufinancovaného 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.

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Toto je pouze slepý název projektu projektu  
spolufinancovaného 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.

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Logo příjemce  
podpory

Energetické 
úspory

Oběhové  
hospodářství

Obnovitelné  
zdroje energie

Adaptace na  
změnu klimatu

Vodovody  
a kanalizace

Příroda  
a znečištění

Toto je pouze slepý název projektu projektu  
spolufinancovaného 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.

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Toto je pouze slepý název projektu projektu  
spolufinancovaného 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.

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Toto je pouze slepý název projektu projektu  
spolufinancovaného 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.

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR
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ELEKTRONICKÝ PLAKÁT
Elektronický plakát slouží pro informování veřejnosti  
o realizaci projektu u všech projektů, kdy celková 
výše podpory nepřesahuje 12,5 mil. Kč.

Ke zveřejnění plakátu je možné využít elektronické 
zobrazovací zařízení a plakát zveřejnit formou  
elektronického plakátu. Velikost zobrazovací  
plochy, tj. displeje nebo obrazovky musí být  
min. velikosti A3. Toto zařízení musí zobrazovat 
pouze informace s povinnou publicitou. 

Plakát bude vyvěšen po celou dobu průběhu  
fyzické realizace projektu.

Podklady pro výrobu elektronického 

plakátu získáte prostřednictvím  

Generátoru povinné publicity SFŽP ČR. 

obsah

• logo EU, logo SFŽP ČR, případně logo příjemce 

• název projektu

•  sdělelní o spolufinancování EU

• hlavní cíl projektu

• termín fyzické realizace projektu ve tvaru  
měsíc/rok zahájení – měsíc/rok ukončení

https://publicita.sfzp.cz/
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Logo příjemce  
podpory

Energetické 
úspory

Oběhové  
hospodářství

Obnovitelné  
zdroje energie

Adaptace na  
změnu klimatu

Vodovody  
a kanalizace

Příroda  
a znečištění

Toto je pouze slepý název projektu 
spolufinancovaného 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.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

1 080 px

1 920 px

Logo EU  
+ logo SFŽP ČR 

+ případně logo příjemce podpory

Data počátku a konce  
fyzické realizace projektu

Hlavní cíl projektu

Úplný název projektu

Sdělení  
o spolufinancování EU

ELEKTRONICKÝ PLAKÁT
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PAMĚTNÍ DESKA
Do tří měsíců od termínu ukončení realizace  
projektu instaluje příjemce podpory trvalou pamětní 
desku pro každou akci zahrnující stavební práce 
nebo pořízení hmotného vybavení, kdy celkové 
náklady projektu přesahují 12,5 mil. Kč. 

Příjemce podpory nechá zhotovit pamětní desku  
z ekologických materiálů odolných proti povětr-
nostním podmínkám, jako jsou sklo, mosaz, bronz, 
dural, leštěný kámen a další.

Trvalá pamětní deska musí být umístěna po celou 
dobu fyzické existence daného projektu (v případě 
stavby po dobu existence stavby, v případě poříze-
ní stroje po dobu fungování stroje atp.).

velikost 

300 × 400 mm

obsah

• logo EU, logo SFŽP ČR

• název projektu

•  sdělelní o spolufinancování EU

• hlavní cíl projektu

• rok dokončení projektu

Tiskové podklady pro výrobu  

pamětní desky získáte prostřednictvím  

Generátoru povinné publicity SFŽP ČR. 

https://publicita.sfzp.cz/
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Toto je pouze slepý 
název projektu 
spolufinancovaného 
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.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

PAMĚTNÍ DESKA

400 m
m

300 mm

Logo EU + logo SFŽP ČR

Data počátku a konce  
fyzické realizace projektu

Hlavní cíl projektu

Úplný název projektu

Sdělení o spolufinancování EU
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PAMĚTNÍ DESKA
více projektů a barevnosti provedení

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.

Tyto projekty byly spolufinancovány Evropskou unií.

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

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.

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Toto je pouze slepý název projektu 
spolufinancovaného Evropskou unií

Toto je pouze slepý název projektu 
spolufinancovaného Evropskou unií

Toto je pouze slepý název projektu 
spolufinancovaného 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.

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Toto je pouze slepý název projektu 
spolufinancovaného 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.

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Tyto projekty byly spolufinancovány 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.

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Tyto projekty byly spolufinancovány 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.

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

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.

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Toto je pouze slepý název projektu  
spolufinancovaného Evropskou unií

Toto je pouze slepý název projektu  
spolufinancovaného Evropskou unií

Toto je pouze slepý název projektu  
spolufinancovaného Evropskou unií

Tyto projekty byly spolufinancovány Evropskou unií.

Toto je pouze slepý název projektu  
spolufinancovaného 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.

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Toto je pouze slepý název projektu  
spolufinancovaného 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.

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR

Toto je pouze slepý název projektu  
spolufinancovaného 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.

Termín realizace projektu: MM/RRRR – MM/RRRR
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Příklady použití

PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY

Spolufinancováno Evropskou unií

Spolufinancováno Evropskou unií
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