E.Π. «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΑ» 2014-2020
ΔΡΑΣΗ «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην
τοπική επιχειρηματικότητα»
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Επικοινωνιακούς Οδηγούς
Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΠ/ΠΚΜ 2014-2020
αποτελεί πολύ σημαντική υποχρέωση των Δικαιούχων της Δράσης κατά την υλοποίησης
του έργου τους, αλλά και μετά από αυτήν.
Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης
(Κεφ. 14 και Παράρτημα ΧΙ - Δημοσιότητα), οι Δικαιούχοι των οποίων επενδύσεις
υπάγονται στη Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας
στην τοπική επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 20142020» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 θα πρέπει, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου τους,
να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης. Ειδικότερα:
1. Κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου για την τοποθέτηση τουλάχιστον μίας αφίσας
(ελάχιστο μέγεθος Α3, είτε πλαστικοποιημένη, είτε σε κάδρο και όχι απλή τοποθέτηση
με πρόχειρους τρόπους) με πληροφορίες σχετικά με το έργο, συμπεριλαμβανόμενης της
χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η
είσοδος σε ένα κτίριο.
2. Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και εντός τριμήνου το αργότερο για
την ανάρτηση μόνιμης αναμνηστικής πλάκας σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό.
Η αναμνηστική πλακέτα θα πρέπει τουλάχιστον να είναι είτε πλαστικοποιημένη είτε
σε κάδρο και όχι απλή τοποθέτηση με πρόχειρους τρόπους στο χώρο της
επιχείρησης. Το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης των μόνιμων
πινακίδων θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάστασή τους.
Στην αναμνηστική πλάκα αναγράφονται η ονομασία της πράξης και ο κύριος στόχος της
δραστηριότητας που υποστηρίζεται από την πράξη, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οικείο Ταμείο. Οι πληροφορίες αυτές
καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας.
Επιπλέον η σημαία της Ελλάδας και το σήμα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο
ύψος και να είναι ισότιμα μεταξύ τους και με την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκεκριμένα οι αναμνηστικές πλακέτες των Δικαιούχων θα διαμορφωθούν ως
εξής :
 Στο επάνω μέρος (25% της πινακίδας), θα πρέπει να τοποθετηθεί η σημαία της Ελλάδας,
το λογότυπο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ και το σήμα του ΕΣΠΑ τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται
στο ίδιο ύψος και να είναι ισότιμα μεταξύ τους και με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Στο κέντρο (50% της πινακίδας) της αναμνηστικής πλάκας ή πινακίδας θα πρέπει να
αναγράφονται :
 η ονομασία της πράξης (τίτλος της πράξης όπως δηλώθηκε κατά την υποβολή
της αίτησης και αναγράφεται στην απόφαση ένταξης),
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 ο Φορέας Υλοποίησης (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας / ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ) και από κάτω
ακριβώς Δικαιούχος: (επωνυμία του Δικαιούχου καθώς (αφορά έργο
κρατικής ενίσχυσης)
 ο κύριος στόχος της δραστηριότητας που υποστηρίζεται από την πράξη (που
συμπίπτει με τον ειδικό στόχο του ΕΠ κατόπιν επικοινωνιακής επεξεργασίας της
διατύπωσής του) που για την εν λόγω δράση είναι «Αύξηση της
παραγωγικότητας και του εξωστρεφούς προσανατολισμού».
 Στο κάτω μέρος (25% της πινακίδας), θα πρέπει να τοποθετηθεί το έμβλημα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναφορά στην Ένωση και το διαρθρωτικό Ταμείο που στηρίζει
την πράξη (ΕΤΠΑ).
3. Να παρέχει στον διαδικτυακό τόπο του δικαιούχου, εάν υπάρχει, σύντομη
περιγραφή της πράξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και
επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση (Προβολή εμβλήματος
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σήματος ΕΣΠΑ)
Οδηγίες Υλοποίησης
α) Προβολή εμβλήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και σήματος ΕΣΠΑ
Η οπτική ταυτότητα (sticker), η οποία αποτελεί την επισήμανση της χρηματοδοτικής
συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τοποθετείται στην σελίδα του διαδικτυακού τόπου
του δικαιούχου στην οποία παρέχεται, σύμφωνα με την υποχρέωση, η σύντομη περιγραφή
της πράξης, σε θέση που είναι ορατή και μέσα στο οπτικό πεδίο μιας ψηφιακής
συσκευής που τον απεικονίζει, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλίσει τη σελίδα
προς τα κάτω.
Επισήμανση
Οι Δικαιούχοι, προς διευκόλυνσή τους, δύνανται να αναρτούν στο ορατό μέρος την οπτική
ταυτότητα (sticker) με αναφορά στο ΕΤΠΑ και πατώντας πάνω σε αυτό να εμφανίζεται
το κείμενο της περιγραφής πράξης προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
β)Σύντομη περιγραφή της πράξης
Για τη σύντομη περιγραφή της πράξης οι Δικαιούχοι θα πρέπει να αναρτήσουν το
παρακάτω τυποποιημένο κείμενο συμπληρώνοντας τα στοιχεία που αφορούν στην πράξη
τους (προϋπολογισμός και δημόσια δαπάνη).
Υπόδειγμα περιγραφής πράξης – ελληνικά
Υπόδειγμα περιγραφής πράξης – αγγλικά
4.ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙΣ
 Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό & Επενδυτικό Ταμείο (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης/ ΕΤΠΑ από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση της πράξης, σύμφωνα με
τα γραφιστικά πρότυπα που περιλαμβάνονται στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ.
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 Το σήμα του ΕΣΠΑ και το σήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας θα είναι σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα που περιλαμβάνονται στην
ιστοσελίδα της οικείας Διαχειριστικής Αρχής (www.pepkm.gr).
 Για την παραγωγή του συνόλου των παραπάνω υποδειγμάτων πληροφόρησης &
επικοινωνίας, διατίθενται σαφείς και αναλυτικές οδηγίες, μακέτες, παραδείγματα και
βοηθητικό υλικό (λογότυπα, stickers κλπ) στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής
(www.pepkm.gr), στην ενότητα «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ/ Υποχρεώσεις των δικαιούχων». Επίσης,
στην ίδια ενότητα διατίθεται και ο Επικοινωνιακό Οδηγός ΕΣΠΑ, στον οποίο
περιλαμβάνονται τα προαναφερθέντα γραφιστικά πρότυπα.
 Επισημαίνεται και ισχύει για κάθε μορφή επικοινωνίας και σε όλα τα είδη των πράξεων
και δράσεων στο ΕΣΠΑ, ότι όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που παρέχει ο
δικαιούχος αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από τα Ταμεία, προβάλλοντας:
 το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση, σύμφωνα με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014,
 αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία που στηρίζουν την πράξη.
• Η μη εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως ορίζονται στον
Κανονισμό 1303/2013 και στον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014, μπορεί να επιφέρει
κατ’ αποκοπή διόρθωση επί του συνόλου των δαπανών του έργου.
• Στην περίπτωση που ο δικαιούχος, αποφασίσει να λάβει μέτρα πληροφόρησης και
επικοινωνίας για την πράξη πέραν των προαναφερόμενων (π.χ. έκδοση εντύπων,
έκδοση αφισών προβολής του έργου, καταχωρήσεις, διαφημιστικά μηνύματα κ.λ.π.)
τα μέτρα αυτά θα πρέπει να τηρούν τον Κανονισμό 1303/2013 και τον Εκτελεστικό
Κανονισμό 821/2014 (Παρ. 3 Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ).
Οι υποχρεώσεις αυτές έχουν επίσης κωδικοποιηθεί από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σχετικές οδηγίες και υποδείγματα παρέχονται στην
ιστοσελίδα της (www.pepkm.gr) στην ενότητα Δημοσιότητα /Υποχρεώσεις Δικαιούχων
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος φορέας αποφασίσει να υλοποιήσει
διαφημιστικές ή ενημερωτικές δράσεις σχετικές με συγχρηματοδοτούμενα έργα ή
προγράμματα, ακόμα κι αν τις καλύπτει με δική του χρηματοδότηση, οφείλει να τηρήσει τις
ίδιες υποχρεώσεις σε ότι αφορά τη σηματοδότηση και τις εκφωνήσεις των μηνυμάτων.
Τέλος, σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας θα πρέπει να τηρείται η
υποχρέωση για παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία
(Παρ. 5 Επικοινωνιακού Οδηγού).
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