Metodika pro publicitu
Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ CZ 0128

Metodika publicitu projektu Obnova vybraných sakrálních památek
regionu Český Západ CZ 0128
Dokumentace související s projektem
Partner musí na veškeré dokumentaci související s projektem Norského finančního mechanismu
(internetové stránky, brožury, letáky, plakáty, prezenční listiny atd.) dodržovat následující pravidla:
- na úvodní stránce dokumentu uvést logo Norského finančního mechanismu (může zde být
společně se znakem obce či organizace)
- do materiálu uvést větu: Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního
mechanismu
Billboardy
Partner má za povinnost po zahájení stavebních/restaurátorských prací vztyčit na místě billboard.
Tento billboard bude jednotně navržen místní akční skupinou Český Západ- místní partnerství ve
spolupráci s partnery.
Billboard musí splňovat následující pravidla:
25% celkové plochy bude vyhrazeno pro Norské finanční mechanismy. Tato část bude obsahovat:
- logo finančního mechanismu
- věta v anglickém jazyce (povinné): Supported by a grant from Norway through the Norwegian
Financial Mechanism.
75% plochy billboardu bude využito k poskytnutí informací o projektu může být v českém i anglickém
jazyce.
Billboardy budou odstraněny do šesti měsíců po dokončení prací a budou nahrazeny pamětní deskou.
Pamětní deska
Pamětní deska musí obsahovat:
- logo finančního mechanismu
- větu v anglickém jazyce (povinné): Supported by a grant from Norway through the Norwegian
Financial Mechanism.
Text uvedený na pamětní desce musí být v anglickém jazyce. K anglickému textu je možné připojit i
český překlad.
Na pamětní desku je možné připojit další údaje:
- Název projektu
- Výši přiděleného grantu (číslo by mělo být zaokrouhleno)
- Výši spolufinancování projektu
Technické parametry pamětní desky:
- Každá pamětní deska má rozměry: 300 x 200 x 2 mm.
- Pamětní deska je vyrobena ze stříbrného eloxovaného hliníku o tloušťce 2mm.
- Sítotisk je ve 3 barvách:
- Tmavě modrá: PMS C 281
- Světle modrá: PMS C 287
- Červená: PMS C 1805
- Horký nátěr je lakován při teplotě 80°C na povrchu a hranách. Díry pro uchycení musí být
zhotoveny
- před lakováním.
Loga
Použítá loga musí být stažena z následujících odkazů. Výběr formátu je ponechán na partnerovi.
Loga ke stažení:
http://www.eeagrants.org/gimage/612/1/EEA_logo.gif (gif formát)
http://www.eeagrants.org/gimage/615/1/NOR_logo.jpg.jpg (jpeg formát)

