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Dizajn manuál pre informovanie a publicitu v rámci
Environmentálneho fondu
Manuál pre informovanie a publicitu je určený príjemcom, ktorí získali podporu
z prostriedkov Environmentálneho fondu (ďalej len „EF“) formou dotácie alebo úveru,
resp. získali finančné prostriedky z EF na niektorý z účelov uvedený v § 4 ods. zákona
č. 587/2004 Z.z Zákon o environmentálnom fonde ( ďalej len „príjemca“). Slúži ako
súhrn záväzných pravidiel pre označovanie podporených projektov pre príjemcov
počas obdobia udržateľnosti projektu, ktoré je definované v zmluve o poskytnutí
podpory uzatvorenej medzi EF ako poskytovateľom a príjemcom (ďalej len „doba
udržateľnosti“).

1.Cieľ:
1. dosiahnuť používanie jednotných štandardov v oblasti prezentovania podpory z
EF príjemcami dotácie alebo úveru,
2. informovanie verejnosti o podpore z EF,
3. zviditeľnenie prínosu EF,
4. kontrola projektu zo strany verejnosti,
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2.Povinnosti príjemcu:
1. každý príjemca je zodpovedný počas doby udržateľnosti projektu zabezpečiť
informovanie verejnosti, že hnuteľný či nehnuteľný majetok bol získaný, zhodnotený
z prostriedkov EF,
2. spôsob a forma informovania verejnosti sa bude líšiť od typu poskytnutej
podpory a druhu financovaného projektu,
3. každý príjemca je povinný označovať projekty podporené z prostriedkov EF
podľa tohto Dizajn manuálu, bezodkladne po zrealizovaní projektu, nie však
neskôr ako do 5 dní po zrealizovaní projektu,
4. EF je oprávnený kontrolovať splnenie povinnosti príjemcu v zmysle Dizajn
manuálu a každý príjemca je povinný zaslať fotodokumentáciu o označení
projektov, bezodkladne po zrealizovaní projektu, nie však neskôr ako do 5 dní po
zrealizovaní projektu,
5. každý príjemca je povinný zabezpečiť informovanie a publicitu všade tam, kde
má prístup verejnosť:
a. miesto realizácie projektu, umiestnenie na viditeľnom mieste pri vstupe
do budovy obecného/ mestského úradu,
b. informačné materiály a dokumenty – v prípade, že príjemca má obecné
periodikum, informácia pre verejnosť,
c. na svojich oficiálnych webových sídlach umiestni informáciu o získanej
podpore z prostriedkov EF a doplní ich stručnými informáciami o projekte
financovaného z prostriedkov z EF, vrátane uvedenia jeho cieľov
a prínosov, v prípade, ak príjemcom je obec, mesto alebo VUC, ktorý
nemá zriadenú webovú stránku, zverejní vyššie uvedené informácie
prostredníctvom svojej úradnej tabule,
d. označenie vozidiel či iných pracovných nástrojov označiť informáciou, že
boli zakúpené z dotácie či úveru poskytnutého EF,
e. prípadne môže informovať verejnosť aj počas spoločenských udalostí,
ktoré usporiada pre verejnosť,
6. každý príjemca je povinný zabezpečiť označenie projektu v zmysle tohto Dizajn
manuálu po celú dobu udržateľnosti projektu,
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2.1 Možnosti označenia:
1. vozidlá – nálepky, ktoré budú umiestnené na viditeľnom mieste (dvere, okno,
kapota)
2. K dispozícii sú dve varianty nálepiek:
a. nálepka v tvare štvorca s rozmermi 75X75 (mm) (príloha č.1a)
b. nálepka v tvare obdĺžnika s rozmermi 200X55 (mm) (príloha č.1b)
3. budovy – tabule (príloha č.2) informačná tabuľa s rozmermi 400 x 300 mm,
vyrobená z materiálov odolných proti poveternostným podmienkam alebo z
plastu, ktorá je umiestnená:
a. na viditeľnom mieste pri vstupe do budovy miestneho alebo
obecného úradu
b. v prípade, že to podmienky umožňujú, budú tabule umiestnené priamo
v mieste realizácie projektu, teda na konkrétnej nehnuteľnosti a zostanú
na nej umiestnené počas celej doby udržateľnosti projektu,
4. Informačná tabuľa musí obsahovať:
•
logo EF
•
názov príjemcu
•
názov projektu
•
výšku poskytnutých finančných prostriedkov
•
rok poskytnutia
•
text v presnom znení: Tento projekt bol zrealizovaný s
podporou Environmentálneho fondu
5. kontajnery, kompostéry použijú pre označenie rovnaký spôsob ako vozidlá,
6. iné pracovné prostriedky použijú pre označenie rovnaký spôsob ako vozidlá,
7. v prípade realizácie líniových stavieb (kanalizácie, vodovodu), umiestni príjemca
informačné tabule na viditeľných miestach pre verejnosť už počas realizácie projektu
a po celú dobu udržateľnosti projektu,

8. propagačný a informačný materiál bude umiestnený na hmotnom či nehmotnom
majetku bezodkladne po zrealizovaní projektu, nie však neskôr ako do 5 dní po
zrealizovaní projektu,
9. v prípade zakúpenia väčšieho množstva stromov, kontajnerov, nádob či iných
pracovných prostriedkov, nie je potrebné označovať každú položku samostatne,
stačí ak bude umiestnená informačná tabuľa na viditeľnom mieste v mieste
realizácie projektu alebo podľa bodu č. 3,

Strana 4 zo 12

10. v prípade tlače propagačných a informačných materiálov, organizovania
konferencií, festivalov bude označenie priamo na materiáloch respektíve na
logách podujatí, hradených z prostriedkov EF,

3. Modernizačný fond
Modernizačný fond, ďalej „MoF“ je podporný mechanizmus zriadený Európskou úniou
v rámci európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami. Primárne je určený
na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenia
energetickéj efektívnosti pre obdobie rokov 2021 – 2030.
EF je vykonávateľom pomoci. Vykonávateľ poskytuje podporu formou dotácie.
Vzhľadom na tieto skutočnosti je príjemca dotácie povinný v rámci všetkých
informačných a komunikačných opatrení postupovať podľa pokynov:
1. na svojich oficiálnych webových sídlach umiestni informáciu o získanej podpore
z prostriedkov MoF a doplní ich stručnými informáciami o projekte , vrátane
uvedenia jeho cieľov a prínosov,
2. na strategických miestach v rámci realizácie projektu umiestni informačné tabule
na viditeľných miestach pre verejnosť, bezodkladne po zahájení realizácie
projektu, nie však neskôr ako do 5 dní po zahájení realizácie projektu,
3. informačná tabuľa musí obsahovať:
•

logo EF
•
názov príjemcu,
•
názov projektu
•
výšku poskytnutej,
•
rok poskytnutia
•
text v presnom znení: Tento projekt bol zrealizovaný z
prostriedkov Modernizačného fondu (príloha č.3)
4. pri vzhľade a umiestnení informačnej tabule bude postupovať príjemca podľa
tohto Dizajn manuálu,
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4. Vzhľad
4.1 Logo

4.2 Farba

4.3 Font písma
Logo: AILERON ( vzhľad príloha č.3)
Text: ARIAL (príloha č.4)
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5. Cena
1. Pre projekty podporené z EF na základe výziev, špecifikácií, resp. iných
dokumentov vydaných EF a ktoré budú zverejnené po dátume zverejnenia tohto
Dizajn manuálu, platí, že náklady na informačné materiály sú oprávneným
nákladom, max. však do nasledovnej výšky:
c. maximálna výška oprávnených nákladov na vyhotovenie informačnej
tabule bude súčasťou špecifikácií a výziev pre príslušný kalendárny
rok,
d. maximálna výška oprávnených nákladov pre nákup nálepiek bude
súčasťou špecifikácií a výziev pre príslušný kalendárny rok

6.Prechodné ustanovenia
Pre projekty podporené z EF na základe výziev, špecifikácií, resp. iných dokumentov
vydaných EF, ktoré boli zverejnené pred dátumom zverejnenia tohto Dizajn manuálu
platí, že:
1. Náklady na informačné materiály podľa Výzvy MoF – 1/2022 a VÝZVA č. B1/2022 nie sú oprávneným nákladom a príjemca je povinný hradiť náklady na
zhotovenie týchto materiálov z vlastných zdrojov,
2. Pre Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasti:
a. Ochrana ovzdušia,
b. Ochrana a využitie vôd,
c. Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva
d. Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny,
e. Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta,
je záväzné informovať o získaní dotácie/úveru z EF prostredníctvom webových
sídiel (webová stránka obce, mesta) a/alebo oznámením na obecných tabuliach.
A to vzhľadom na skutočnosť, že výdavky nie sú zahrnuté v oprávnených
nákladoch.
3. Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022 oblasť:
Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta v prípade, že príjemca nemá
vlastné webové sídlo a/alebo obecnú tabuľu, je výsledok realizácie projektu
povinný na požiadanie poskytovateľa prezentovať na podujatí, ktoré poskytovateľ
organizuje a zároveň je povinný výstupy podporného projektu zverejniť na portáli
environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety: www.ewobox.sk
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Prílohy:
Príloha č.1a - Nálepka v tvare štvorca s rozmermi 75X75 (mm)
Príloha č.1b - Nálepka v tvare obdĺžnika s rozmermi 200X55 (mm)
Príloha č.2 - Vzor informačnej tabule s rozmermi 400X 300 (mm)
Príloha š.3 - Vzor informačnej tabule s rozmermi 400X 300 (mm) , MoF
Príloha č.4 – AILERON
Príloha č.5 – ARIAL
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Príloha č.1a - Nálepka v tvare štvorca s rozmermi 75X75 (mm)

Príloha č.1b - Nálepka v tvare obdĺžnika s rozmermi 200X55 (mm)

Príloha č.2 - Vzor informačnej tabule s rozmermi 400X 300 (mm),
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Príloha č.3 - Vzor informačnej tabule s rozmermi 400X 300 (mm), MoF
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Príloha č.4 – AILERON
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Príloha č.5 – ARIAL

Strana 12 zo 12

