
   

  
  ANNEX III

MESURES DE PUBLICITAT COMUNITÀRIA

L'entitat  beneficiària  s'assegurarà  que  les  parts  que  intervenen  en  l'activitat  subvencionada  han  sigut
informades  del  cofinançament  del  Fons  Europeu  de  Desenvolupament  Regional  (FEDER)  i  anunciarà
clarament que el projecte ha sigut seleccionat en el marc del Programa Comunitat Valenciana Fons Europeu
de Desenvolupament Regional (FEDER) 2021-2027. Per a això, totes les mesures d'informació i comunicació
relacionades  amb  l'actuació  cofinançada  (material  de  difusió,  publicacions,  anuncis  en  premsa,
senyalització,  suports  multimèdia,  pàgines  web,  etc.)  que  duga  a  terme  l'entitat  beneficiària  hauran
d'incloure-hi:

-L'emblema de la Unió Europea, de conformitat amb les característiques tècniques que figuren a l'annex IX
del Reglament (UE) 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny del 2021.

-Així mateix, sempre que siga possible, s'hi incorporarà la referència al cofinançament comunitari amb el
text següent:

Programa Comunitat Valenciana Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2021-2027

OBLIGACIONS DE L’ENTITAT BENEFICIÀRIA

-Donar compliment a les obligacions en matèria d'informació i comunicació regulades en l'article 50 del
Reglament (UE) 2021/1060 del Parlament Europeu i  del Consell,  de 24 de juny de 2021, que regula les
responsabilitats de les entitats beneficiàries en relació amb mesures d'informació i comunicació destinades
al públic.

-Al lloc web oficial del beneficiari, quan aquest lloc web existisca, i als seus comptes als mitjans socials, faran
una breu descripció de l'operació, de manera proporcionada en relació amb el nivell de l'ajuda, amb els
seus objectius i resultats, i destacaran l'ajuda financera de la Unió.

-Proporcionaran una declaració que destaque l’ajuda de la Unió de manera visible en documents i materials
de comunicació relacionats amb l’execució de loperació, destinats al públic o als participants.

-Exhibiran plaques o tanques publicitàries resistents en un lloc ben visible per al públic, on figure l'emblema
de la Unió, de conformitat amb les característiques tècniques que figuren a l'annex IX, tan prompte com
comence  l'execució  física  d'operacions  que  impliquen  inversions  físiques  o  s'instal·len  els  equips  que
s'hagen adquirit, pel que fa a operacions que reben ajuda del FEDER i el cost total de les quals siga superior
a 500.000 EUR.

-Per a les operacions que no s'incloguen al punt anterior, exhibiran en un lloc ben visible per al públic
almenys  un  cartell  de  mida  mínima  A3  o  una  pantalla  electrònica  equivalent  amb  informació  sobre
l'operació on es destaque l'ajuda dels fons; en els casos en què el beneficiari siga una persona física, aquest
beneficiari  assegurarà,  en  la  mesura  que  siga  possible,  la  disponibilitat  d'informació  adequada  on  es
destaque l'ajuda dels Fons, en un lloc visible per al públic o mitjançant una pantalla electrònica. 

1

Direcció General de Ciència i Investigació



 

-Per a les operacions els cost total de les quals sigua superior a 10.000.000 EUR, organitzaran una activitat o
acte de comunicació, segons convinga, i hi faran participar la Comissió i l’autoritat de gestió responsable en
el moment oportú. 

MODEL DE CARTELL
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