Viestintä ja näkyvyys FVR-rahoitteisissa projekteissa
Projektitukea saavan projektin on noudatettava täysin FVR-hankkeeseen liittyviä näkyvyys- ja
viestintävaatimuksia. Lisäksi sen on oltava Euroopan unionin ulkoisten toimien viestintää ja
näkyvyyttä koskevan oppaan (pdf) mukaista.
Rahoitussopimuksen kohta §7 määrittelee tarpeelliset ohjeet rahoittajan näkyvyyden takaamiseksi.
Tämä dokumentti sisältää sopimuksessa määritellyt ohjeet sekä antaa käytännön lisäohjeita.

Verkkosivut ja sosiaalinen media
Verkkosivullanne ja sosiaalisen median tileillä täytyy kertoa, että projekti on saanut Frame, Voice,
Report! -rahoitusta. Jos projektilla on oma verkkosivu tai alasivu, sosiaalisen median tili tai muu
vastaava, täytyy siellä olla:



Linkki FVR-hankkeen verkkosivulle www.framevoicereport.org
Seuraava disclaimer:
”Tämä asiakirja/sivu on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän asiakirjan/sivun
sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan
Euroopan unionin kantaa”

Projektin päätyttyä kaikissa toiminnoissa, joita rahoitetaan Frame, Voice, Report! -hankkeen tuella,
tulee kertoa, että projekti on päättynyt eikä sivua enää päivitetä. Jos sivua/tiliä projektin päätyttyä
käytetään, täytyy siellä olla tämä lause:
“Projektin edellistä vaihetta on tukenut Euroopan unioni”

Julkaisutuotteet (sekä painetut että digitaaliset)
Kaikissa hankkeen toimintaan liittyvissä julkaisuissa, viitteissä, asiakirjoissa, uutisissa ja missä
tahansa muussa näkyvyys- ja viestintäteossa on oltava EU- ja FVR- ja Fingon logot sekä seuraava
lause:
”Tämä julkaisu on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän julkaisun sisällöstä vastaa
tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa”.

Videot ja audiovisuaaliset tuotteet
Kaikissa FVR-hankkeen tuella toteutetuissa audiovisuaalisissa tuotteissa täytyy olla Euroopan
unionin, FVR- ja Fingon logot sekä lause:
“Tämä video/äänite/dokumentti on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella.
Videon/äänitteen/dokumentin sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa
katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa”.

Euroopan unionin logon käyttö
Ideaalitilanteessa Euroopan unionin logon yhteydessä käytetään selventävää tekstiä joko suomeksi
tai englanniksi:




Euroopan unionin rahoittama projekti
The project is funded by the European Union
Funded by the European Union

Logon yhteydessä käytettävä fontti on jokin seuraavista: Arial, Calibri, Garamond, Trébuchet,
Tahoma, Verdana. Tekstin väri on musta, tai Pantonen värikartasta “Reflex Blue” (sama väri kuin EUlipussa). Tekstin asemoinnilla ei ole väliä, mutta teksti ei saa olla logon päällä.
Esimerkki:

Frame, Voice, Report! -logo
FVR-hankkeen logon tulee olla samankokoinen kuin EU-logon.
Käytämme tätä logoa:

Fingon logo
Fingon logon tulee olla samankokoinen kuin EU-logon
Käytämme tätä logoa:

Lisäohjeita:
Lataa Euroopan unionin Communication and Visibility Requirements for Implementing Partners (pdf)
Lataa logot FVR-hankkeen verkkosivuilta (logot listan alimmaisena)

Rahoitussopimuksen pykälä 7:

§7. VISIBILITY
1. Unless the European Commission agrees or requests otherwise, the
Grantee(s)shall take all necessary steps to publicise the fact that the
European Union, FVR and Kehys-Kepa ry has financed or co-financed the
Action.
Such measures shall comply with the following:
2. The Grantee(s) shall follow the approved action plan (annex 1 part 5.1) and
report on its implementation in the Final narrative reporting format.
3. In particular, the Grantee(s) shall mention the Action and the European
Union's financial contribution in information given to the final recipients of
the Action, in its internal and annual reports, and in any dealings with the
media. It shall display the European Union logo, the FVR logo and the logo
of Kehys-Kepa ry wherever appropriate (can be downloaded from
www.framevoicereport.org)
4. Any notice or publication by the Grantee(s) concerning the Action, including
those given at conferences or seminars, shall specify that the Action has
received European Union funding. Any publication by the Grantee(s), in
whatever form and by whatever medium, including the internet, shall
include the following statement: ‘This document has been produced with
the financial assistance of the European Union. The contents of this
document are the sole responsibility of [Grantee(s) name(s)] and can under
no circumstances be regarded as reflecting the position of the European
Union.’
5. The Grantee(s) authorises the Kehys-Kepa ry to publish its name and
website, the purpose of the grant, duration and location as well as the
maximum amount of the grant and the rate of funding of the Action's costs.
Derogation from publication of this information may be granted if it could
endanger the Grantee(s)or harm their interests.

