
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ/ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων στο 
πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
Υπότιτλος: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου



ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & 
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

� Τονίστε το ρόλο των κονδυλίων της ΕΕ

� Τονίστε τη σηµασία της στήριξης που παρέχει η ΕΕ

� Προωθείστε τους στόχους και τα επιτεύγµατα τωνπαρεµβάσεων που συγχρηµατοδοτούνται από την ΕΕ



ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & 
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Οι δράσεις πληροφόρησης & δηµοσιότητας που υλοποιούνται στο
πλαίσιο µιας πράξης (έργου) θα πρέπει να στοχεύουν στα ακόλουθα:

� Ευαισθητοποίηση: Η προώθηση του ρόλου που διαδραµατίζει η Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα συµµετέχοντα κράτη-µέλη (Ελλάδα και Κύπρος) στην καλή
διασυνοριακή συνεργασία στην περιοχή.

� ∆ιαφάνεια: όσον αφορά την πρόσβαση στα Ταµεία.

� Ίσες ευκαιρίες και απαγόρευση των διακρίσεων: εξασφάλιση της
προσβασιµότητας και της προβολής.



Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Όλοι οι εµπλεκόµενοι τελικοί δικαιούχοι πρέπει να
συµµορφώνονται µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό (ΕΚ) 1303/2013
Το Πρόγραµµα σχεδίασε τον οδηγό δηµοσιότητας έτσι ώστε:

Όλοι οι φορείς που εµπλέκονται σε έργα του προγράµµατος INTERREG V-A

Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 να είναι σε θέση να συµµορφωθούν µε τους
κανονισµούς και τις κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε. σχετικά µε τις
επικοινωνιακές τους δραστηριότητες.

Να εξασφαλίσει ότι οι χρηµατοδοτούµενες δράσεις της Ε.Ε. ενσωµατώνουν 

δραστηριότητες πληροφόρησης και δηµοσιότητας για την ευαισθητοποίηση 

σχετικά µε τις δράσεις και την υποστήριξη της Ε.Ε. για τις ενέργειες αυτές, 

καθώς και για τα αποτελέσµατα και τον αντίκτυπο αυτής της στήριξης.



Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Σχεδιάστηκε έτσι ώστε:

Να Καθορίσει τους όρους και τις διαδικασία για την κοινοποίηση και
γνωστοποίηση της χρήσης των πόρων του προγράµµατος και για τη
σήµανση των αντικειµένων που χρηµατοδοτούνται από αυτά.

Τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα να επιτρέπουν στην ΕΕ να αποδείξει µε
πρακτικό τρόπο πώς η ΕΕ επηρεάζει την καθηµερινή ζωή των πολιτών. Ο
οδηγός θα βοηθήσει τους δικαιούχους να επιτύχουν αυτόν τον στόχο.



ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
INTERREG V-A «ΕΛΛΑ∆Α-ΚΥΠΡΟΣ 

2014-2020»

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΑ!!!!



ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

–
ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
ΠΡΑΞΕΩΝ



ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

� Το λογότυπο του 

Προγράµµατος 

δηµιουργήθηκε σύµφωνα µε 

τους κανονισµούς του 

Εγχειριδίου Σχεδιασµού του 

INTERREG. 

� Η οπτική εµφάνιση του λογότυπου καθιστά σαφές ότι το Πρόγραµµα
INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος είναι συγχρηµατοδοτούµενο από την
Ε.Ε. και αποτελεί µέρος της κοινότητας της Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας (ETC).



ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΡΑΞΗΣ

� Κάθε έργο θα πρέπει να έχει τη δική του ταυτότητα (ΛΟΓΟΤΥΠΟ) που θα
χρησιµοποιείται σε όλα τα υλικά / δραστηριότητες / παραδοτέα που
υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Συνεργασίας INTERREG V-A

«Ελλάδα – Κύπρος 2014 - 2020».

� Επισήµανση της Συγχρηµατοδότησης από την Ε.Ε και εθνικούς πόρους της
Ελλάδας και της Κύπρου σε ΟΛΑ τα µέσας επικοινωνίας (τόσο σε έντυπη, όσο
και σε ηλεκτρονική µορφή, καθώς και σε δράσεις όπως συνέδρια, εκδηλώσεις,

µέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ).

� Το Πρόγραµµα θα παρέχει στους δικαιούχους τη σχετική γραφική σχεδίαση
που θα πρέπει να εκπονηθεί.



ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΡΑΞΗΣ

Τα λογότυπα των πράξεων είναι προκαθορισµένα από το Πρόγραµµα:



ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ 

Είναι προκαθορισµένα από το Πρόγραµµα και θα σας δοθεί η σχετική γραφική 

σχεδίαση (πρότυπα σε µορφή jpeg & pdf) που θα πρέπει να εκπονηθούν για :

Έγγραφα εργασίας (word, xls, powerpoint)

Αφίσα
Roll-up

Ενηµερωτικό φυλλάδιο
Πινακίδα

Για µετατροπή των παραπάνω προτύπων σε µορφή eps θα πρέπει να 

προβλεφθεί επιπλέον κόστος



ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Όλα τα έργα ή οι δραστηριότητες που χρηµατοδοτούνται από τα κονδύλια του
Προγράµµατος θα πρέπει να έχουν το λογότυπο και την αναφορά στην
συγχρηµατοδότηση, συµπεριλαµβανοµένων:

� Κτιριακές εγκαταστάσεις
� Εκδηλώσεις
� Μηχανολογικός/µηχανικός εξοπλισµός
� Εξοπλισµός
� ∆ηµοσιεύσεις, κάθε είδους έγγραφα
� Πληροφοριακό και διαφηµιστικό υλικό
� Ψηφιακά µέσα ενηµέρωσης και υλικό
� Τηλεοπτικές εκποµπές, άρθρα και άλλα κείµενα µε έναα τεχνικώς

εφικτό και κατάλληλο τρόπο
� ∆ιαφηµίσεις σε έντυπα ή ψηφιακά µέσα
� Αναµνηστικά.



� Η σήµανση πρέπει να πρέπει να είναι πάντοτε ορατή και σε περίοπτη θέση για
τουλάχιστον 5 χρόνια µετά την τελευταία ηµεροµηνία επιλεξιµότητας των
δραστηριοτήτων του έργου.

� Σε περίπτωση που η σήµανση έχει υποστεί φθορά πριν τη λήξη της περιόδου
της σήµανσης, ο ∆ικαιούχος της πράξης θα πρέπει να την αντικαταστήσει.

� Οι δικαιούχοι της πράξης πρέπει να διατηρούν δειγµατοληπτικά αντίγραφα
υλικού, διαφηµίσεων ή άλλων παρόµοιων αντικειµένων ή φωτογραφιών ή άλλα
στοιχεία για να αποδείξουν τη σωστή σήµανση.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΕΙΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

� Ορισµός Υπευθύνου επικοινωνίας από το εταιρικό σας σχήµα
(δικαιούχο και ονοµ/µο), ο οποίος θα είναι αρµόδιος για την ενηµέρωσηπρος ΚΓ/ΕΥ∆ και λοιπούς εξωτερικούς φορείς ως προς τα θέµαταδηµοσιότητας της πράξης

� Τουλάχιστον 1 έκδοση έντυπη ή ηλεκτρονική (φυλλάδιο, βιβλίο) µε τα
αποτελέσµατα του συνόλου της πράξης

� ∆ιοργάνωση 1 τελικής εκδήλωσης
Να σηµειωθεί ότι η διοργάνωση δηµόσιων συνεδρίων κατά την έναρξη υλοποίησης
µιας πράξης δεν είναι υποχρεωτική και τυχόν σχεδιασµός της θα πρέπει να
απορρέει από την αναγκαιότητα προσέλκυσης ωφελουµένων της πράξης.
Προτείνεται να πραγµατοποιούνται στοχευµένες εκδηλώσεις µικρής κλίµακας που
είναι πιο αποτελεσµατικές. Η τελική εκδήλωση πρέπει να επιτυγχάνει τη µέγιστη
συνέργεια µε άλλες πράξεις.



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

� ∆ηµιουργία Ιστοσελίδας της πράξης
Πρέπει να είναι σε λειτουργία εντός των
πρώτων 6 µηνών από την υπογραφή
της Σύµβασης Χρηµατοδότησης .

Θα παραµείνει στο διαδίκτυο
τουλάχιστον 2 χρόνια µετά το κλείσιµο
του έργου.

Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στην επίσηµη γλώσσα του
Προγράµµατος (Ελληνικά) αλλά και να υπάρχει και µια µικρή περίληψη
της πράξης (στόχοι, αποτελέσµατα) και στα Αγγλικά



� Οπτικές οδηγίες Προγράµµατος
� Πληροφορίες για εταιρικό σχήµα, 

προϋπολογισµός κτλ
� Περίληψη πράξης, αποτελέσµατα, νέα, 

εκδηλώσεις
� ∆ηµοσίευση διαγωνισµών

� Οπτικές οδηγίες Προγράµµατος
� Πληροφορίες για εταιρικό σχήµα, 

προϋπολογισµός κτλ
� Περίληψη πράξης, αποτελέσµατα, νέα, 

εκδηλώσεις
� ∆ηµοσίευση διαγωνισµών

� Σύνδεση µε την ιστοσελίδα του Προγράµµατος, 
της Περιφερειακής Πολιτικής, των φορέων

� Σύντοµη περιγραφή του Προγράµµατος
� Μήνυµα αποποίησης ευθύνης ΕΕ, της 
∆ιαχειριστικής Αρχής και των συµµετεχουσών 
χωρών.

� Σύνδεση µε την ιστοσελίδα του Προγράµµατος, 
της Περιφερειακής Πολιτικής, των φορέων

� Σύντοµη περιγραφή του Προγράµµατος
� Μήνυµα αποποίησης ευθύνης ΕΕ, της 
∆ιαχειριστικής Αρχής και των συµµετεχουσών 
χωρών.

� Ιστοσελίδα Πράξεων περιλαµβάνει

� Το domain name προτείνεται να είναι. www. projectacronym .eu) και 

� να µην αποτελεί µέρος ενός ιστότοπου (π.χ. www.ministry-
environment.gr/department-for-water/research-and projectacronym/  / html ).

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

� ∆ηµιουργία Βίντεο της πράξης

Το βίντεο είναι ένας ταχύς και εύκολος τρόπος για να µεταδωθούν και να
εντυπωθούν πληροφορίες και ως εκ τούτου ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο. Τα
βίντεο µπορούν να γίνουν µε σχετικά χαµηλό προϋπολογισµό σήµερα.

� Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
�Είναι πολύ απαιτητικό, µε σωστή χρήση γίνεται ανταλλαγή 
απόψεων , προσέλκυση ενδιαφερόµενων και διάδοση της 
πράξης 

�∆ωρεάν και εύχρηστα εργαλεία που επιφέρουν αύξηση της 
προβολής µιας πράξης και των πληροφοριών της

�Ανταλλαγή φωτογραφιών, βίντεο, εκδηλώσεων κτλ
�∆ίνεται η ευκαιρία και προσεγγίζουν πιο εύκολα άτοµα που δεν 
είναι τακτικοί επισκέπτες της ιστοσελίδας 

�Ισχυρή δέσµευση από την πλευρά των δικαιούχων



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

� Τοποθέτηση αφίσας

Εντός έξι µηνών από την έγκριση της Πράξης, κάθε δικαιούχος πρέπει
να τοποθετήσει τουλάχιστον µία Αφίσα (κανονισµός (ΕΕ) αριθ.
1303/2013, παράρτηµα XII, άρθρο 2.2, παράγραφος 2.β).

Η αφίσα τοποθετείται σε θέση ορατή από το κοινό (όπως η είσοδος του
κτιρίου)

�Να παραµείνει ορατή για όλη τη διάρκεια του έργου
�Μέγιστο µέγεθος A3

�Με πληροφορίες σχετικά µε την πράξη, συµπεριλαµβανοµένης της 
χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

� Τοποθέτηση πινακίδας (αναλόγως της φύσης της πράξης)
Για υποδοµές ή κατασκευαστικά έργα (σύνολο όλων των δικαιούχων) >
500.000 ευρώ: κάθε δικαιούχος που υλοποιεί σχετικές δράσεις –
τοποθέτηση πινακίδας (Παράδειγµα στα Πρότυπα σχεδίασης).
Επίσης πινακίδα θα πρέπει να αναρτηθεί και από τους δικαιούχους για
τους οποίους οι δαπάνες της κατηγορίας «υποδοµές» ξεπερνάνε τις
200.000,00€, ακόµα κι αν συνολικά στην πράξη για το σύνολο των
δικαιούχων οι εν λόγω δαπάνες δεν ξεπερνάνε τα 500.000,00 €, καθώς
και για πράξεις όπου προβλέπεται η αγορά εξοπλισµού µε
προϋπολογισµό πάνω από 100.000,00€ ανά δικαιούχο.

� Ενηµερωτικό ∆ελτίο
Να αποστέλλεται εντός 5 ηµερών µετά από κάθε Τεχνική συνάντηση-
ηµερίδα κτλ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΕΙΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

� Περαιτέρω Συνέδρια - Εκδηλώσεις

�Ευρωπαϊκές ηµερίδες-διαγωνισµούς που πιστεύετε ότι η πράξη µπορεί να λάβει µέρος 
ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή προβολή 

�∆ιοργάνωση όχι µόνο δηµόσιων αλλά και  στοχευµένων εκδηλώσεων (σεµινάρια, 
εργαστήρια) - σε κοινό που ενδιαφέρεται να τις παρακολουθήσει, εξέταση µηνυµάτων 
που θέλουν να διαδοθούν 

� ∆ράσεις δηµοσιότητας που πιστεύετε ότι µπορεί να χαρακτηρίσουν τηνπράξη ως «καλή πρακτική» µέσω της καινοτοµίας που τις διέπει ή τηνευρύτητα των αποτελεσµάτων ή των οµάδων στόχου
� Σχέσεις µε τα ΜΜΕ
� ∆ιαφηµιστικές παρουσιάσεις ταινιών ή εικόνων
� Φωτογραφίες
� Ραδιόφωνο, κλπ

� ∆ελτία Τύπου άλλων δράσεων
�∆ιάδοση πληροφοριών
�Βοηθάει στη αύξηση της επισκεψιµότητας της ιστοσελίδας



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

� Επικοινωνιακά Εργαλεία που αρµόζουν στην φύση τηςπράξης

Προωθητικά είδη, δώρα: το Πρόγραµµα έχει συντάξει έναν πλήρη κατάλογο 
µε τα πιο κοινά διαφηµιστικά προωθητικά είδη.  

Λίστα αντικειµένων:
�Μολύβια, στυλό
�Σηµειωµατάρια
�USB στικάκια
�Τσάντες (π.χ πάνινες, χάρτινες, πλαστικές)
�Μπλούζες, καπέλα 
�Roll-ups
�Κορδέλα λαιµού

Για την παραγωγή άλλων
προωθητικών ειδών που δεν
περιλαµβάνονται σε αυτόν τον
κατάλογο απαιτείται έγκριση
από την ∆Α/ ΚΓ, εφόσον αυτά
δεν έχουν περιγραφεί µε
σαφήνεια στην ανάλυση
παραδοτέων



Συμβουλές
�Τα προωθητικά είδη µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικό φορέα µηνυµάτων - αν τα χρησιµοποιήσετε 
σωστά.

�Οι πράξεις θα πρέπει να εξετάζουν τη συνάφεια κάθε προωθητικού είδους: Θα µεταφέρει τα 
µηνύµατα της πράξης; Πώς θα συµβάλει στην προώθηση της πράξης; Υπάρχει κάτι δηµιουργικό στα 
προϊόντα που τα κάνει αξιοµνηµόνευτα; Τα προϊόντα είναι χρήσιµα για όσους τα λαµβάνουν;

�Προωθητικά είδη που δεν έχουν σχέση µε τη πράξη και είναι χαµηλής ποιότητας µπορεί να βλάψουν 
τη φήµη της πράξης. Οι πράξεις θα πρέπει να σκεφτούν πώς τα διαφηµιστικά είδη θα ωφελήσουν στο 
σύνολο τη φήµη της

�Είναι αρκετά «πράσινα» σε περίπτωση που πρόκειται για περιβαλλοντική πράξη; Θα έχουν ισχύ και 
χρήση καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής της πράξης;

�Χρησιµοποιήστε βιώσιµα και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 



ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ 
ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ 

∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ



ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

� Απαγορεύεται κάθε µορφή διάκρισης λόγω φύλου, φυλής ή
εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρία,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.

� Καθ’όλα τα στάδια υλοποίησης της Επικοινωνιακής Στρατηγικής θα
διασφαλίζεται ότι τα εργαλεία επικοινωνίας και οι δράσεις
δηµοσιότητας θα είναι προσβάσιµα στα άτοµα µε αναπηρία.

� Σε περίπτωση οργάνωσης δηµόσιων εκδηλώσεων π.χ. ενηµερωτικών
συνεδριών, σεµιναρίων, εργαστηρίων και συνεδρίων, ο χώρος διεξαγωγής
τους θα επιλέγεται µε κριτήριο την ευχερή πρόσβαση ατόµων σε αµαξίδιο
προκειµένου να καθίσταται εφικτή η συµµετοχή τους.

� Σε ορισµένες περιπτώσεις ίσως χρειαστούν ειδικές υπηρεσίες
προκειµένου να καταστεί ευχερής η πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρίες
στην ενηµέρωση. Για παράδειγµα, οι κωφοί µπορεί να χρειαστούν
διερµηνεία ενώ οι τυφλοί ή οι σωµατικά µειονεκτούντες ίσως χρειαστούν
προσωπική βοήθεια κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.





ΥΠΟΒΟΛΗ Ι∆ΕΑΣ ΕΡΓΟΥ

� Η λειτουργία «ΥΠΟΒΟΛΗ Ι∆ΕΑΣ ΕΡΓΟΥ» είναι διαθέσιµη στηνιστοσελίδα του Προγράµµατος (http://greece-cyprus.eu/), στηνενότητα «Μενου-Έργα & Προσκλήσεις"

� Tab για να υποβάλετε την ιδέα του έργου σας
� Όλες οι ιδέες θα δηµοσιευθούν



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΤΣΙΑΓΚΑΝΤΕ ΒΑΪΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ


