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PRAVIDLA POVINNÉ PUBLICITY 

Podmínky povinné publicity projektu se vztahují pouze na příjemce podpory z řad 

vlastníků a stavebníků bytových domů.  

Příjemce dotace je povinen informovat veřejnost o tom, že projekt je spolufinancován 

Evropskou unií z nástroje Next Generation EU, a to formou následujících nástrojů povinné 

publicity:  

1) Zveřejnění loga EU-Next Generation a loga NZÚ 

• příjemce umístí loga EU-Next Generation a logo NZÚ na svou oficiální webovou 

stránku, pokud takovou příjemce disponuje a doplní je stručným popisem 

projektu, včetně uvedení jeho cílů a přínosů, 

• loga umístí rovněž na všechny dokumenty a komunikační materiály 

vztahujících se k podpořenému projektu a určených pro širokou veřejnost 

nebo účastníky projektu. Jedná se například o pozvánky, letáčky, publikace, články 

v tištěných a elektronických médiích apod. Povinné údaje naopak není nutné 

uvádět v projektové a zadávací dokumentaci, na účetních dokladech apod. 

 

2) Informační plachta o minimální velikosti 2000x1000 mm 

• vztahuje se pouze na projekty, u kterých je instalováno lešení, 

• plachtu je příjemce povinen vystavit neprodleně po zahájení realizace projektu na 

veřejnosti dobře viditelném místě (na instalovaném lešení), 

• max. výše podpory na instalaci informační plachty je 5 000 Kč. 

 

3) Plakát A3 (297 × 420 mm) 

• Alespoň jeden plakát A3 je příjemce povinen umístit v místě realizace projektu, na 

veřejnosti dobře viditelném místě (plot, vstupní dveře apod.) do jednoho měsíce 

od ukončení realizace projektu,  

• max. výše podpory na vyhotovení plakátu je 500 Kč. 

 

Informační plachta a plakát A3 musí být v souladu s Grafickým manuálem NZÚ, který 

definuje jejich závaznou podobu. Jinak zpracované tiskové podklady nebudou uznány. 

Tiskové podklady pro výrobu informační plachty a plakátu: 

• tiskový podklad pro výrobu informační plachty – renovace 

• tiskový podklad pro výrobu informační plachty – nová výstavba 

 

https://novazelenausporam.cz/dokument/2585
https://novazelenausporam.cz/dokument/2586
https://novazelenausporam.cz/dokument/2589
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• tiskový podklad pro plakát A3 

V případě nedodržení podmínek povinné publicity bude žadatel vyzván k zajištění nápravy do 

1 měsíce od vyzvání. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě nápravu učiní – nebude uplatněna 

finanční oprava. Pokud nápravu ve stanovené lhůtě neučiní nebo ji učiní chybně, bude 

udělena finanční oprava ve výši 5 000 Kč. 

 

  

https://novazelenausporam.cz/dokument/2784

