
Komunikačný manuál
Demokracia a ľudské práva 
Program podpory mimovládnych organizácií
financovaný z Finančného mechanizmu 
Európskeho hospodárskeho priestoru 2009 - 2014



Manuál je určený príjemcom grantu, ktorých projekty boli podporené z 
Programu podpory mimovládnych organizácií - Demokracia a ľudské práva. 
Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu EHP 2009 - 
2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko 
a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych 
rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.

Cieľom Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 je posilniť vzťahy medzi 
donorskými krajinami a Slovenskom k zabezpečeniu stabilnej, pokojnej 
a prosperujúcej Európy, budovanej na princípoch dobrej správy vecí 
verejných, demokratických inštitúciách, zásadách právneho štátu, 
dodržiavaní ľudských práv a udržateľnom rozvoji.

Správcom Programu podpory mimovládnych organizácií - Demokracia 
a ľudské práva je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. 

Komunikačný manuál špecifikuje povinnosti grantistov pri komunikácii 
projektov podporených z Programu. Upravuje uvádzanie informácií 
o podpore projektu, ako aj ďalšie povinnosti voči Správcovi. Použitie loga 
donora a Správcu bližšie špecifikuje samostatný dizajnmanuál. 
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Komunikácia projektu
Grantisti sa pri získaní podpory z Finančného mechanizmu EHP 2009 - 2014 
zaväzujú ku komunikácii projektu a jeho výstupov. Pri prezentácii výstupov 
projektu musí byť zrejmé, že výstup vznikol ako súčasť projektu podporeného 
finančným mechanizmom EHP 2009 - 2014. Kľúčové je predovšetkým 
uvádzanie lôg donora a Správcu (EHP a NOS-OSF) a štandardného textu 
o podpore. V opačnom prípade nebudú náklady súvisiace so vznikom 
výstupu uznané ako oprávnené.

Logá

Pri všetkých výstupoch projektu je grantista povinný uvádzať logo donora 
a Správcu. 

Použitie loga donora a správcu špecifikujú nasledovné dizajnmanuály: 
Dizajnmanuál použitia značky EEA grants a Dizajnmanuál použitia značky 
NOS-OSF a  EEA grants. Logá a manuály nájdete na webstránke Správcu 
(http://osf.sk/fond-pre-mvo/) v časti Na stiahnutie. 

Informácia o podpore

Grantista je povinný uvádzať na všetkých komunikačných výstupoch 
nasledovný štandardný text:

Projekt «Názov_projektu» bol podporený sumou «Schválená_suma_v_EUR» eur 
z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného 
mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej 
spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu «Názov_projektu» 
je «Cieľ_projektu».
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http://osf.sk/fond-pre-mvo/demokracia-a-ludske-prava/na-stiahnutie/
http://osf.sk/wp-content/uploads/2015/02/nahlad_EEA_CI_manual.pdf
http://osf.sk/wp-content/uploads/2015/02/nahlad_OSF-EEA_CI_manual_5.pdf


Výstupy projektu

Webstránka

Na samostatnej webstránke projektu musia byť zreteľne uvedené logá
a štandardný text o podpore. Webstránka musí obsahovať odkaz na webové 
stránky Grantov EHP: www.eeagrants.org a Správcu Programu: 
www.osf.sk, www.eeango.sk.

V prípade, že je projekt uvádzaný na už existujúcej webstránke, grantista je 
povinný rovnakou formou informovať o projekte a jeho podpore 
na zreteľnom a ľahko dostupnom mieste. 

Informácia o projekte musí byť na webstránke dostupná minimálne do konca 
programového obdobia (30. 4. 2017).

Tlačová správa

V tlačových správach je potrebné uvádzať logo EHP, NOS – OSF a 
štandardný text o výške podpory. Tam, kde je to možné, grantistovi 
odporúčame uviesť informáciu o podpore okrem povinného textu aj priamo 
v samotnom texte správy, napríklad nasledovným spôsobom:

Projekt, realizovaný s podporou Programu Demokracia a ľudské práva,..

Vďaka podpore z Programu Demokracia a ľudské práva...

S podporou Programu Demokracia a ľudské práva vzniklo...

Projekt, podporený Programom Demokracia a ľudské práva, ktorý spravuje 
Nadácia otvorenej spoločnosti,...

Nadácia otvorenej spoločnosti prostredníctvom Programu Demokracia a ľudské 
práva pomohla...
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Publikácie

V publikáciách je grantista povinný uviesť na vnútornej prednej strane 
okrem lôg a štandardnej textovej informácie aj nasledovný text:

Granty Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska sú príspevkom 
Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k znižovaniu sociálnych a ekonomických 
rozdielov v Európe a k posilňovaniu bilaterálnych vzťahov medzi týmito 
krajinami a prijímateľskými krajinami v EÚ. Tieto tri krajiny úzko 
spolupracujú s EÚ na základe Dohovoru o Európskom hospodárskom 
priestore (EHP).

Výška Grantov EHP a Nórska pre obdobie rokov 2009 – 2014 je 1.79 miliárd 
eur, pričom príspevok Nórska tvorí 97% z celkových finančných prostriedkov. 
Granty sú určené pre mimovládne organizácie, výskumné a akademické 
inštitúcie, verejné a súkromné sektory v 12 najnovších členských štátoch EÚ, 
Grécku, Portugalsku a Španielsku. S darcovskými štátmi existuje široká 
spolupráca a aktivity môžu byť vykonávané až do roku 2016.

Hlavnými oblasťami podpory sú životné prostredie a klimatické zmeny, 
posilnenie občianskej spoločnosti, rodová rovnosť, zdravie, deti a mládež, 
súdnictvo, kultúrne dedičstvo, štipendiá a cezhraničná spolupráca.

Podujatia

Pri organizácii podujatí musí byť zrejmé, že podujatie je súčasťou projektu 
podporeného Programom Demokracia a ľudské práva. Logá a štandardný 
text musia byť uverejnené na všetkých materiáloch. V prípade potreby je 
možné zapožičať si rollup od Správcu Programu, ktorý obsahuje príslušné 
logá a text „Fond pre MVO Program Demokracia a ľudské práva“.

Informáciu o podujatiach realizovaných v rámci projektu je grantista povinný 
zasielať projektovej manažérke/ projektovému manažérovi minimálne 
14 dní pred jeho uskutočnením.
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TV a rozhlasové vysielanie

Pri prezentácii projektu v televíznom či rozhlasovom vysielaní je grantista 
povinný informovať o podpore z Programu Demokracia a ľudské práva. 
V prípade diskusných relácií je postačujúce informovať o podpore podľa 
nižšie uvedenej výnimky.

Výnimka

Vo výnimočnom prípade je po konzultácii so Správcom možné štandardný 
text nahradiť nasledovným textom:

 
Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom 
prostredníctvom Programu Demokracia a ľudské práva, ktorý realizuje 
Nadácia otvorenej spoločnosti. 

Každú výnimku je nutné vopred konzultovať s projektovou manažérkou / 
projektovým manažérom danej oblasti. Správca si vyhradzuje 3 pracovné dni 
na schválenie výnimky.

Tam, kde nevyplýva povinnosť uvádzať štandardný text o podpore a pri 
bežnej komunikácii odporúčame používať pomenovanie Program 
Demokracia a ľudské práva. Nevhodným pomenovaním je Nórske 
granty.
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Komunikácia so Správcom
O výstupoch projektu je grantista povinný informovať projektovú 
manažérku/projektového manažéra prioritnej oblasti. O podujatiach 
organizovaných grantistom je potrebné informovať Správcu aspoň 14 dní 
pred ich konaním. V prípade, že sa grantista v rámci podporeného projektu 
zúčastní verejného podujatia, je o ňom povinný informovať Správcu 7 dní 
vopred.

Výstupy ako tlačová správa, video, publikácia či grafické materiály musia byť 
pred zverejnením schválené Správcom. Na schválenie si Správca vyhradzuje 
3 pracovné dni.

So Správcom Programu grantista zdieľa webovú stránku, odkazy na sociálne 
médiá, propagačné materiály, fotografie projektových aktivít so súhlasom 
autora na ich použitie a informácie o podujatiach. Zdieľané informácie 
prispejú k posilneniu komunikácie Správcu o aktivitách grantistov nielen 
voči donorovi, ale aj k širokej verejnosti.

Na zasielanie pozvánok a informácií o výstupoch slúži mailová adresa 
eea@osf.sk. Zároveň zašlite pozvánku aj na mailovú adresu príslušného 
projektového manažéra/projektovej manažérky.

Best of EEA

O výstupoch grantista informuje aj vo verejnej skupine na Facebooku – 
Best of EEA Grants. Skupina je určená na zdieľanie pozvánok na verejné 
podujatia, linky na mediálne výstupy, fotografie, videá, e-publikácie, 
či informácie, ktoré môžu byť užitočné aj pre ďalších grantistov. 

Kontakt

Pre viac informácií kontaktujte mediálne oddelenie NOS-OSF:

Michaela Kučová michaela.kucova@osf.sk
Natália Tomeková natalia.tomekova@osf.sk
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