Υπενθυμίζεται στους Δικαιούχους της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών &
μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες
αγορές», ότι στο πλαίσιο της οριστικής ένταξης του επιχειρηματικού τους
σχεδίου, θα πρέπει να τηρείται η ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων
δημοσιότητας.
Ειδικότερα:
Κατά την υλοποίηση της πράξης, ο Δικαιούχος ενημερώνει υποχρεωτικά το
κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:
α) τοποθετώντας, τουλάχιστον μία αφίσα (ελάχιστου μεγέθους Α3) με
πληροφορίες σχετικές με το έργο, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής
συνδρομής της Ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος
(αφίσα_el και αφίσα_eng).
Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της πράξης, ο Δικαιούχος της πράξης
οφείλει να διατηρήσει την αφίσα σε ευδιάκριτο σημείο στο χώρο του, για όσο
χρονικό διάστημα ισχύει η κανονιστική υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης
(μακροχρόνιες υποχρεώσεις).
β) τοποθετώντας στο διαδικτυακό του τόπο (εάν διαθέτει), σε θέση που
είναι ορατή κατά την είσοδο σε αυτόν, καθώς και μέσα στο πλαίσιο της οθόνης
μιας ψηφιακής συσκευής, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική
αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλήσει τη σελίδα προς τα κάτω.
Παρόλο που προτείνεται η χρήση όλων των ανωτέρω σημάτων και περιγραφών,
εάν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να υπάρχει το
έμβλημα της Ε.Ε. με την αντίστοιχη αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς εξυπηρέτηση των δικαιούχων, τα e-banner
έχουν προσαρμοστεί σε εναλλακτικές διαστάσεις (συνημμένο αρχείο ΣΗΜΑΤΑ
ΕΤΠΑ.zip) και στην αγγλική γλώσσα (banners_eng.zip).
γ) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη
περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που
περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη
χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση.
Διατίθεται περιγραφικό κείμενο εφαρμοσμένο σε πρότυπο αρχείο, προς
επεξεργασία από τους δικαιούχους, σύμφωνα με το επιχειρηματικό τους

σχέδιο και ανάρτηση στις ιστοσελίδες τους (πατήστε εδώ).
Για το περιγραφικό κείμενο σε ξενόγλωσση έκδοση, πατήστε εδώ.

Επιπλέον διατίθεται ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ με κατευθύνσεις προς τους
Δικαιούχους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εταίρο/
Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την Περιφέρεια υλοποίησης της
επένδυσης.

ΕΦΕΠΑΕ
info@efepae.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο
210 69 85 210
από Δευτέρα έως και Παρασκευή
9.00 π.μ έως 5.00 μ.μ.
www.efepae.gr
Σεβαστουπόλεως 113, ΤΚ 11526 Αθήνα
---ΕΠΑνΕΚ
infoepan@mou.gr
Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού του ΕΠΑνΕΚ
Τηλεφωνικό Κέντρο
801 11 36300
από Δευτέρα έως και Παρασκευή
9.00 π.μ έως 4.30 μ.μ.
www.antagonistikotita.gr
Δραγατσανίου 8, Πλατεία Κλαυθμώνος

