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Tiedotusohje EMKR-hankkeiden toteuttajille

EU-rahoitus velvoittaa tiedottamaan
Onnistunut tiedotus tekee hankkeet ja ohjelmat tutuiksi suurelle yleisölle. Tiedotus vauhdittaa
hankkeiden käynnistymistä ja edistää yhteistyötä. Tiedottamisen tarkoitus on kertoa hankkeiden
tuloksista ja levittää hyviä käytäntöjä sekä lisätä hanketoiminnan avoimuutta ja näkyvyyttä.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EU) N:o
508/2014 edellyttää, että tuen saaja esittää tukihakemuksessa ehdotuksen hankkeen kokoon
suhteutetuista viestintätoimista, joilla yleisölle tiedotetaan hankkeen tavoitteista ja hankkeelle
myönnetystä unionin tuesta.
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman hallintoviranomaisena toimiva
maa- ja metsätalousministeriö suosittelee, että tuen hakija noudattaa tätä tiedotusohjetta. Tätä
ohjetta noudattamalla tuen saaja varmistaa, että tiedotusvaatimuksia ei laiminlyödä. ELYkeskus voi asettaa tuen myöntöpäätöksessä tiedotukseen liittyviä tukiehtoja. Tällöin ehtojen
noudattaminen on tuen maksamisen edellytys.
Lisäksi viranomaiset pitävät Internetissä luetteloa, jossa julkaistaan kaikkien EMKR:n tukea
saaneiden hankkeiden osalta seuraavat tiedot: tuensaajan nimi, hankkeen nimi,
hanketiivistelmä, hankkeen aloitus- ja päättymispäivä, tukikelpoiset kokonaismenot, unionin
rahoituksen määrä, hankkeen toteutuspaikan postinumero ja unionin painopiste. Viranomainen
saa tiedot suoraan hakulomakkeelta ja ne julkaistaan toimintaohjelman Internet-sivuilla
merijakalatalous.fi.
Yleiset ohjeet
-

-

Kaikissa suurelle yleisölle kohdennetuissa tiedotus- ja julkistamistoimenpiteissä on
mainittava, että hanke saa tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta asettamalla
näkyville
a) unionin symboli (EU:n tunnus) sekä viittaus Euroopan unioniin;
b) viittaus Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon tai, jos kyseessä on useasta
rahastosta tuettava hanke, viittaus Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin
Hankkeesta tiedotettaessa mainitaan aina Euroopan meri- ja kalatalousrahaston osallistuminen hankkeen rahoitukseen. Yleensä myös tuen myöntänyt viranomainen mainitaan.
Tiedotusaineistot arkistoidaan muun hankemateriaalin yhteyteen samoilla arkistointiperiaatteilla.

Tiedottamiseen liittyvistä teknisistä ohjeista on annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU)
N:o 763/2014 Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 soveltamista koskevista säännöistä tiedotus- ja
julkistamistoimenpiteiden teknisten ominaisuuksien ja unionin symbolin laatimisohjeiden osalta.

Unionin symbolin käyttö
Unionin symbolia eli EU:n tunnusta (Euroopan lippu) käytetään kaikessa tiedotuksessa kuten
painotuotteissa, lehti-ilmoittelussa, julisteissa ja av-materiaaleissa tasavertaisesti kansallisten
tunnusten kanssa (esimerkiksi tässä tiedotusohjeessa). Julkaisujen kannessa tai alkulehdillä tai
audiovisuaalisen esityksen alussa käytetään unionin symbolia ja mainitaan Euroopan meri- ja
kalatalousrahaston osallistumisesta hankkeen rahoitukseen.
Euroopan lippua on pyrittävä käyttämään värillisenä. Vakiovärit ovat Pantone Reflex Blue- ja
Pantone Yellow. Mustavalkoisena lipun kehys ja tähdet ovat mustat ja pohja valkoinen.
Graafiset ohjeet on esitetty em. komission täytäntöönpanoasetuksen 763/2014 liitteessä.
Yksityiskohtaisemmat tiedot ja ohjeet löytyvät osoitteesta:
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_fi.pdf

EMKR-logon käyttö
EMKR-logon käyttö on suositeltavaa kaikessa hankkeen tiedotuksessa:

EMKR-logon kieliversiot löytyvät toimintaohjelman Internet-sivuilla merijakalatalous.fi olevan
linkin takaa.

ELY-keskuksen tunnuksen käyttö
Hankkeen tiedotuksessa tulee pääsääntöisesti olla myös ELY-keskuksen tunnus.
ELY-keskusten logoversiot ja graafinen ohjeisto on saatavissa Internet-osoitteesta:
ely.logodomain.com.

Mainostaulut, tietokyltit ja Internet-tiedottaminen
Suurissa, esim. yli 500 000 euroa julkista tukea saavista investointihankkeista (esimerkiksi
satama tai jalostuslaitos) voidaan tiedottaa mainostauluilla ja tietokylteillä, mikäli kohde on
laajasti yleisön nähtävillä. Tiedotustaulusta on ilmettävä EMKR:n ja ELY-keskuksen osallistuminen hankkeen rahoittamiseen.
Jos tuensaajalla on verkkosivusto, tiedottaminen voidaan tehdä esittämällä kyseisellä sivustolla
lyhyt, tuen määrään suhteutettu kuvaus toimesta, sen tavoitteista ja tuloksista ja tuomalla esiin
Euroopan unionilta ja ELY-keskukselta saatava rahoitustuki.

