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PUBLICITA – POKYNY PRO PŘÍJEMCE
povinné nástroje publicity

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt je/byl spolufinancován
Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

•
•
•
•
•

Všechny nástroje použité k naplnění povinné publicity musí být v souladu s tímto grafickým manuálem.
Výdaje na publicitu projektu jsou způsobilým
výdajem, není-li v rámci výzvy uvedeno jinak.

Informace na webové stránce a sociálních sítích
Billboard
Plakát minimální velikosti A3 / Elektronický plakát
Trvalá pamětní deska
Samolepka (týká se pouze projektů, kde předmětem podpory je nákup vozů na alternativní
pohon nebo pořízení dobíjecí stanice)

Všechny ostatní komunikační nástroje a aktivity
spadají mezi nepovinné nástroje.
Nástroje k naplnění povinné publicity musí být
jasně označeny informací o spolufinancování
projektu z fondu Next Generation EU, a to použitím
těchto prvků:
1)
2)
3)
4)
5)

loga Next Generation EU, MŽP a SFŽP ČR,
název projektu,
povinné sdělení,
hlavní cíl projektu,
termín realizace / termín ukončení projektu.

Pokyny a doporučení, jaké prvky použít na jednotlivých nástrojích povinné publicity, uvádí manuál dále.

!

V případě nejasností při naplňování pravidel
propagace a publicity kontaktujte Samostatné
oddělení komunikace Státního fondu životního
prostředí ČR: e-mail: publicita@sfzp.cz.

GRAFICKÝ MANUÁL
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POVINNÉ SDĚLENÍ
Povinné sdělení slouží k informování veřejnosti
o spolufinancování Evropskou unií.

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

!

Font pro povinné sdělení volíme bezpatkový, nejlépe
Segoe UI, ale může být použit i Myriad Pro či Verdana.
Velikost písma povinného sdělení na tištěných materiálech
musí být vždy taková, aby byla zachována dobrá čitelnost.

!
GRAFICKÝ MANUÁL

Je-li text umístěn na formátu A4, je minimální velikost
písma 8 bodů. Na větších plochách, jako jsou například
plakáty nebo roll-upy, je velikost písma přímo úměrná
velikosti plochy.
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LOGA
NextGenerationEU

NextGenerationEU

NextGenerationEU

Logo Next Generation EU

GRAFICKÝ MANUÁL

Logo MŽP
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Logo SFŽP ČR
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LOGA

X

1/ 2 X

2/ 3 X

2/ 3 X

1/ 2 X

1/ 2 X

NextGenerationEU

Ochranná zóna definuje minimální
prázdnou plochu okolo log.
Logo SFŽP ČR má stejnou výšku jako logo EU.
Výška loga MŽP je polovinou výšky log SFŽP ČR a EU
a logo MŽP je vůči těmto logům zarovnáno na střed.
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.

minimální velikost

12 mm

NextGenerationEU

GRAFICKÝ MANUÁL
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1/ 2 X

2/ 3 X

1/ 2 X
1/ 2 X
1/ 2 X

2/ 3 X

1/ 2 X
1/ 2 X

1/ 2 X

1/ 2 X

ochranná zóna

BANNER – NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY
Loga Next Generation EU, MŽP, SFŽP ČR + povinné sdělení 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 Národního plánu obnovy, který je volně ke stažení na odkazu níže.
Povinné sdělení může být použito i mimo loga libovolně v článku, musí být ovšem zajištěna jeho čitelnost,
tedy minimální velikost písma 8 bodů. Povinné údaje naopak není nutné uvádět v projektové
a zadávací dokumentaci, na účetních dokladech apod.

NextGenerationEU

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

minimální velikost
12 mm

NextGenerationEU

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
minimální velikost písma je 8 bodů

Banner – Národní plán obnovy ke stažení
GRAFICKÝ MANUÁL
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BANNER – NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY
Příklady použití

Města a obce inform

2
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NextGenerationEU

povinné
sdělení

GRAFICKÝ MANUÁL

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

1015 – 1115

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

6

NPŽP – Národní plán obnovy

INFORMACE NA WEBU A SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Příjemce podpory zveřejní na svých oficiálních webových stránkách a sociálních sítích (pokud jimi
disponuje) loga Next Generation EU, MŽP, SFŽP ČR + povinné sdělení 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.

NextGenerationEU

Toto je pouze slepý
název projektu
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z fondu Next Generation EU.

Toto je pouze slepý
název projektu
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z fondu Next Generation EU.
NextGenerationEU

GRAFICKÝ MANUÁL
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BILLBOARD
velikost

Billboard slouží pro informování veřejnosti
o probíhající stavbě/realizaci projektu u projektů
zahrnujících stavební práce nebo pořízení
hmotného vybavení, kdy celková výše podpory
přesahuje 25 mil. Kč.

Minimální velikost billboardu je 2 100 × 2 200 mm.
Doporučená velikost billboardu je 5 100 x 2 400 mm.

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

obsah
• loga Next Generation EU, MŽP a SFŽP ČR

Billboard musí být zachován po celou dobu
průběhu fyzické realizace.

• název projektu

Po ukončení fyzické realizace projektu nahradí
billboard pamětní deska.

• povinné sdělení
• 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.

GRAFICKÝ MANUÁL
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BILLBOARD
2 100 x 2 200 mm

název
projektu

NextGenerationEU

Toto je pouze slepý
název projektu

povinné
sdělení

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

hlavní cíl
projektu

Ovit alique natempore pel ipidus que volorunt aliquaectem exped
et, volectenis eveleseces eum autem. Soluptatem voluptatur simolor
sapiendam voluptatetur re pe et et ute nimolo volendi ctatiis dolorep
elecesc ipsandi tatuste mquisim cuptiunt quias doluptae laut que
pelestota solorrum quae vendi. Ovit alique natempore pel ipidus que
volorunt eum autem.

2 200 mm

loga

Realizace projektu: prosinec 2021 – prosinec 2023

2 100 mm

termín fyzické
realizace projektu

GRAFICKÝ MANUÁL
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BILLBOARD
5 100 x 2 400 mm

název
projektu
povinné
sdělení
hlavní cíl
projektu

NextGenerationEU

Toto je slepý název projektu
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Ovit alique natempore pel ipidus que volorunt aliquaectem exped et, volectenis eveleseces eum autem. Soluptatem
voluptatur simolor sapiendam voluptatetur re pe et et ute nimolo volendi ctatiis dolorep elecesc ipsandi tatuste mquisim
cuptiunt quias doluptae laut que pelestota solorrum quae vendi. Ovit alique natempore pel ipidus que volorunt eum autem.
Realizace projektu: prosinec 2021 – prosinec 2023

5 100 mm

termín fyzické
realizace projektu

GRAFICKÝ MANUÁL
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2 400 mm

loga

PLAKÁT A3
obsah

Plakát A3 slouží pro informování veřejnosti
o realizaci projektu u všech projektů, kdy celková
výše podpory nepřesahuje 25 mil. Kč.

• loga Next Generation EU, MŽP a SFŽP ČR

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

• název projektu
• povinné sdělení

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

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

Plakát nebo elektronické zobrazovací zařízení bude
umístěno minimálně po celou dobu průběhu realizace projektu.

Tiskové podklady pro výrobu
plakátu A3 získáte prostřednictvím
Generátoru povinné publicity SFŽP ČR.

GRAFICKÝ MANUÁL
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PLAKÁT A3
logo Next Generation EU

název
projektu

NextGenerationEU

Toto je pouze slepý
název projektu

povinné
sdělení

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

hlavní cíl
projektu

Ovit alique natempore pel ipidus que volorunt aliquaectem exped
et, volectenis eveleseces eum autem. Soluptatem voluptatur
simolor sapiendam voluptatetur re pe et et ute nimolo volendi
ctatiis dolorep elecesc ipsandi tatuste mquisim cuptiunt quias
doluptae laut que pelestota solorrum quae vendi. Ovit alique
natempore pel ipidus que volorunt eum autem.

termín fyzické
realizace projektu

Realizace projektu: prosinec 2021 – prosinec 2023

loga MŽP a SFŽP ČR

GRAFICKÝ MANUÁL
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ELEKTRONICKÝ PLAKÁT
obsah

Elektronický plakát slouží pro informování veřejnosti
o realizaci projektu u všech projektů, kdy celková
výše podpory nepřesahuje 25 mil. Kč.

• loga Next Generation EU, MŽP a SFŽP ČR

Ke zveřejnění plakátu je možné využít i 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.

• název projektu
• povinné sdělení
• hlavní cíl projektu
• termín fyzické realizace projektu ve tvaru
měsíc/rok zahájení – měsíc/rok ukončení

Plakát bude vyvěšen po celou dobu průběhu
fyzické realizace projektu.

Podklady pro výrobu elektronického
plakátu získáte prostřednictvím
Generátoru povinné publicity SFŽP ČR.

GRAFICKÝ MANUÁL
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ELEKTRONICKÝ PLAKÁT
loga
název
projektu

povinné
sdělení
hlavní cíl
projektu

Toto je pouze slepý název projektu
spolufinancovaného Evropskou unií
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Ovit alique natempore pel ipidus que volorunt aliquaectem exped et, volectenis eveleseces eum autem. Soluptatem voluptatur
simolor sapiendam voluptatetur re pe et et ute nimolo volendi ctatiis dolorep elecesc ipsandi tatuste mquisim cuptiunt quias
doluptae laut que pelestota solorrum quae vendi. Ovit alique natempore pel ipidus que volorunt eum autem.
Realizace projektu: prosinec 2021 – prosinec 2023

1 920 px

GRAFICKÝ MANUÁL
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termín fyzické
realizace projektu
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1 080 px

NextGenerationEU

PAMĚTNÍ DESKA
velikost

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 celková
výše podpory přesahuje 25 mil. Kč.

400 × 300 mm

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

obsah
• loga Next Generation EU, MŽP a SFŽP ČR

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.).

• název projektu
• povinné sdělení
• hlavní cíl projektu
• rok dokončení projektu

Tiskové podklady pro výrobu
pamětní desky získáte prostřednictvím
Generátoru povinné publicity SFŽP ČR.

GRAFICKÝ MANUÁL
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PAMĚTNÍ DESKA

název
projektu
povinné
sdělení
hlavní cíl
projektu

NextGenerationEU

Toto je slepý název projektu
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií
z fondu Next Generation EU.

300 mm

loga

Ovit alique natempore pel ipidus que volorunt aliquaectem exped et, volectenis
eveleseces eum autem. Soluptatem voluptatur simolor sapiendam voluptatetur
re pe et et ute nimolo volendi ctatiis dolorep elecesc ipsandi tatuste mquisim
cuptiunt quias doluptae laut que pelestota solorrum quae vendi. Ovit alique
natempore pel ipidus que volorunt eum autem.
Projekt byl dokončen v roce 20XX

rok dokončení projektu

400 mm

NextGenerationEU

Toto je slepý název projektu
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií
z fondu Next Generation EU.
Ovit alique natempore pel ipidus que volorunt aliquaectem exped et, volectenis
eveleseces eum autem. Soluptatem voluptatur simolor sapiendam voluptatetur
re pe et et ute nimolo volendi ctatiis dolorep elecesc ipsandi tatuste mquisim
cuptiunt quias doluptae laut que pelestota solorrum quae vendi. Ovit alique
natempore pel ipidus que volorunt eum autem.
Projekt byl dokončen v roce 20XX
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SAMOLEPKY – ALTERNATIVNÍ DOPRAVA
velikost

U projektů, jejichž předmětem je pořízení vozů
na alternativní pohon či pořízení dobíjecí stanice,
jsou příjemci podpory povinni označit každé
podpořené vozidlo / dobíjecí stanici samolepkou.

dle typu podpořeného vozidla / dobíjecí stanice:

Označení musí být umístěno na vnějším dobře
viditelném místě vozidla či dobíjecí stanice a musí
být zachováno po celou dobu udržitelnosti projektu.

vozidla typu L1E, L2E, L3E, L4E, L5E
250 x 70 mm (na šířku) / 80 x 120 mm (na výšku)
vozidla typu L6E, L7E, M1, N1 (do 2,499 t)
210 x 297 mm (na výšku nebo na šířku)
vozidla typu N1 (2,5 t – 3,5 t včetně),
M2, M3 (do 7,5 t včetně), N2 (do 12 t včetně)
420 x 297 mm (na výšku nebo na šířku)
dobíjecí stanice
60 x 100 mm

obsah

Tiskové podklady pro výrobu samolepek
získáte na stránkách programu

• text Jezdím s podporou
• loga Next Generation EU, MŽP a SFŽP ČR
a Ekomob

Narodniho programu Životní prostředí.
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NextGenerationEU

120 mm

Samolepka 80 x 120 mm pro vozidla typu L1E, L2E, L3E, L4E, L5E

NextGenerationEU

80 mm
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70 mm

Samolepka 250 x 70 mm pro vozidla typu L1E, L2E, L3E, L4E, L5E

NextGenerationEU

250 mm

NextGenerationEU
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NextGenerationEU

297 mm

Samolepka 210 x 297 mm pro vozidla typu L6E, L7E, M1, N1 (do 2,499 t)

NextGenerationEU

210 mm

GRAFICKÝ MANUÁL
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barevná samolep
t

Samolepka 297 x 210 mm pro vozidla typu L6E, L7E, M1, N1 (do 2,499 t)

mob 297 × 210 mm pro vozidla typu L6E, L7E, M1, N1 (do 2,499t)
210210
mm

Tiskneme na průhlednou folii. Aplikace
na bílé a světlé auto, moto tak, aby byly
text a loga viditelné.

ka 297x210mm_printbarva.pdf
ka 297x210mm_printCB.pdf

V případě, že nepůjde aplikovat
barevná samolepka na průhledné folii,
tiskneme na bílou folii.

NextGenerationEU

297 mm
297

210

210

297

NextGenerationEU

297

297
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Samolepka 297 x 420 mm vozidla typu N1 (2,5 t – 3,5 t včetně), M2, M3 (do 7,5 t včetně), N2 (do 12 t včetně)

420 mm

NextGenerationEU

NextGenerationEU

297 mm
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barevná samolepk
tis

Samolepka 420 x 297 mm vozidla typu N1 (2,5 t – 3,5 t včetně), M2, M3 (do 7,5 t včetně), N2 (do 12 t včetně)

mob 297 × 210 mm pro vozidla typu L6E, L7E, M1, N1 (do 2,499t)
297 mm
210

Tiskneme na průhlednou folii. Aplikace
na bílé a světlé auto, moto tak, aby byly
text a loga viditelné.

pka 297x210mm_printbarva.pdf
pka 297x210mm_printCB.pdf

V případě, že nepůjde aplikovat
barevná samolepka na průhledné folii,
tiskneme na bílou folii.

NextGenerationEU

420 mm
297

210

210

297

NextGenerationEU

297

297
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NextGenerationEU

100 mm

Samolepka 60 x 100 mm na dobíjecí stanice

NextGenerationEU

60 mm
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PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY
Příklady použití

NextGenerationEU

NextGenerationEU

Fina

nco

ván
o

Evro

psk
ou u

nií N

extG

ene

ratio

nEU
Next

Gen

ationEU

NextGenerationEU

NextGener

financován

t je spolu
Tento projek

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