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Komunikace - co kde najdete
na webu

•
•
•
•
•

•

Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT
Změna kontaktních telefonů na MŠMT
Základní informace ke komunikaci najdete na webu
MŠMT zde
Program a projekty se řídí přílohou
Annex 4 – Information and Publicity Requirements
Způsoby a formy komunikace a publicity jsou
upřesněny dokumentem: Communication and Design
Manual vytvořeného pro všechny, kteří využívají
podporu FM 2009-2014.
Manuál je dostupný v sekci Communications na
oficiálním webovém portálu EHP a Norských fondů
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Komunikace - Loga

•
•

Loga Norských fondů
Používejte loga pouze Norských fondů (angl.
Norway grants), ne logo EEA Grants

•

Loga MŠMT jsou ke stažení na webových stránkách
ministerstva; v č.j. a a.j.; min. šíře loga 3cm
V grafickém manuálu najdete podrobnější info k
logu MŠMT – umístění, barvy, zakázané použití

•

Komunikace - Loga
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Komunikace - Šablony
v sekci Communications na oficiálním webovém
portálu EHP a Norských fondů najdete i šablony Templates
• všechny šablony zde
• Plakát (Poster) – vizuální obraz projektu nebo
klíčové informace o projektu zde
• Powerpoint prezentace zde
• Newsletter šablona zde
• Report zde
- na konci projektu, v průběhu projektu
• Roll-up zde
• Sticker (samolepky)
• Video (lze umístit web, na YouTube)
• Webové stránky zde
- nutná dobrá dostupnost
- jednoduchost
- přehlednost
•

Komunikace - Šablony

•

Často používané texty (Boilerplate texts)
- možné použití na zadní straně publikací

STANDARD TEXT 2 - NORWAY GRANTS

Through the Norway Grants and EEA Grants, Norway contributes to
reducing social and economic disparities and to strengthening
bilateral relations with the beneficiary countries in Europe. Norway
cooperates closely with the EU through the Agreement on the
European Economic Area (EEA).
For the period 2009-14, Norway’s contribution is €1.7 billion. Grants
are available for NGOs, research and academic institutions, and the
public and private sectors in the 12 newest EU member states,
Greece, Portugal and Spain. There is broad cooperation with
Norwegian entities, and activities may be implemented until 2016.
Key areas of support are environmental protection and climate
change, research and scholarships, civil society, health and children,
gender equality, justice and cultural heritage.
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Komunikace - Šablony

•

Často používané texty (Boilerplate texts)
- Překlad do češtiny:

STANDARD TEXT 2 - Norské fondy
Prostřednictvím Norska a grantů EHP, Norsko přispívá ke snižování
ekonomické a sociální nerovnosti a na posilování bilaterálních vztahů
s přijemci z Evropských zemí. Norsko úzce spolupracuje s EU
prostřednictvím Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP).
Pro období 2009-14 je příspěvek Norska €1,7 mld. Granty jsou k
dispozici pro nevládní organizace, výzkumné a akademické instituce
a veřejný a soukromý sektor v 12 nových členských státech EU,
Řecku, Portugalsku a Španělsku.K dispozici je široká spolupráce s
norskými subjekty, činnosti mohou být realizovány až do roku 2016.
Klíčovými oblastmi podpory jsou ochrana životního prostředí a
změna klimatu, výzkum a stipendia, občanská společnost, zdraví a
děti, rovnost žen a mužů, spravedlnost a kulturní dědictví.

Komunikace – Odborné články

•

Publicita se vztahuje i na odborné články a jejich
vydání, jak je dáno v Annexu 12 (Příloha 12) Nařízení
na straně 12. Doplněná formulace v 5.1.3 Reporting on
scientific publications vypadá takto:

•

„The research leading to these results has received
funding from the Norwegian Financial Mechanism
2009-2014 and the Ministry of Education, Youth and
Sports under Project Contract no. MSMT-28477/2014.“
(*uvádí se číslo MSMT-…./yyyy z rozhodnutí).

•
•

Překlad do češtiny:
„Výzkum, který vedl k těmto výsledkům, získal finanční
prostředky z Norského finančního mechanismu na
období 2009-2014 a Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy v rámci Rozhodnutí MSMT-28477/2014.
"(*uvádí se číslo MSMT-..../yyyy z rozhodnutí).
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Komunikace – Tiskový článek

•

Comunication and design manual: Šablona pro
informaci v článku pro tisk o podpoře (pro všechny
EEA/Norway Granty)

•

The (project/programme title) benefits from a
€(amount – use a rounded figure) grant from Iceland,
Liechtenstein and Norway through the EEA Grants and
Norway Grants (one or both, depending on the
support). The aim of the project/programme (use the
relevant one) is to (objective).

•

The project (title) benefits from a €560.000 grant from
Norway through the Norway Grants. The aim of the
project is to (objective).

•

Projekt (název) je finančně podporován Norskem
prostřednictvím Norských fondů ve výši €560.000.
Cílem projektu je (cíl).

Komunikace – Finance

•
•

Pokud podáváte informaci o grantu uvádíme CELOU
částku institucionální podpory v Eurech a Kč (kurz
25,69 Kč)
Pokud podáváte informaci o Finančních mechanismech
(FM) tak podpora z FM tvoří 68% z celkové podpory a
státní podíl tvoří 32% z celku
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