ARTYKUŁ 17 — KOMUNIKACJA, ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI I WIDOCZNOŚĆ
17.1 Komunikacja – Rozpowszechnianie informacji – Promowanie działania
O ile nie uzgodniono inaczej z organem przyznającym dotację, beneficjenci mają obowiązek promowania działania i jego
wyników poprzez dostarczanie informacji wielu różnym grupom odbiorców stosownie do potrzeb każdej z tych grup (w
tym mediów i obywateli) zgodnie z załącznikiem 1 oraz w sposób strategiczny, spójny i skuteczny.
Przed podjęciem działalności w zakresie komunikacji lub rozpowszechniania informacji o przewidywanym dużym
oddźwięku w środkach masowego przekazu beneficjenci mają obowiązek poinformowania o tym organu przyznającego
dotację.
17.2 Widoczność – flaga europejska i oświadczenie o finansowaniu ze środków unijnych
O ile nie uzgodniono inaczej z organem przyznającym dotację, w ramach działalności komunikacyjnej beneficjentów
dotyczącej działania (w tym relacje z mediami, konferencje, seminaria, materiały informacyjne, takie jak broszury, ulotki,
plakaty, prezentacje itp., w formie elektronicznej, za pośrednictwem mediów tradycyjnych lub społecznościowych itp.),
rozpowszechniania informacji oraz na wszelkich elementach infrastruktury, urządzeniach, pojazdach, w ramach dostaw
lub znaczących wyników, które sfinansowano za pomocą dotacji, należy informować o wsparciu UE oraz umieszczać na
widoku flagę europejską (symbol europejski) wraz z oświadczeniem o finansowaniu ze środków unijnych (w stosownych
przypadkach przetłumaczone na miejscowe języki).

Symbol UE musi stanowić odrębny i niezależny element i nie może być modyfikowany przez dodanie innych znaków
wizualnych, marek lub tekstu.
Oprócz symbolu UE nie można wykorzystywać żadnej innej identyfikacji wizualnej ani logo do podkreślenia wsparcia UE.
W połączeniu z innymi znakami graficznymi (np. logo beneficjentów lub sponsorów) symbol musi być widoczny co
najmniej tak dobrze jak inne znaki.
Na potrzeby wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z niniejszego artykułu beneficjenci mogą
wykorzystywać symbol bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody organu przyznającego dotację. Nie oznacza to
jednak przyznania im prawa do jego wykorzystywania na zasadzie wyłączności. Ponadto beneficjentom nie wolno
zawłaszczać symbolu ani żadnego innego podobnego znaku handlowego bądź logo poprzez rejestrację ani w jakikolwiek
inny sposób.
17.3 Jakość informacji – zastrzeżenie

Wszelkie działania w zakresie komunikacji lub rozpowszechniania informacji związane z tym działaniem muszą opierać
się na rzetelnych faktach.
Muszą ponadto zawierać następującą klauzulę o wyłączeniu odpowiedzialności (w stosownych przypadkach
w tłumaczeniu na miejscowe języki):
„Współfinansowane przez Unię Europejską Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie
odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie
odpowiedzialności”.

17.4 Szczegółowe zasady dotyczące komunikacji, rozpowszechniania informacji i widoczności
Ewentualne szczegółowe zasady dotyczące komunikacji, rozpowszechniania informacji i widoczności zawarto
w załączniku 5.
17.5 Skutki niewywiązania się z obowiązków
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszego artykułu
dotacja może zostać zmniejszona (zob. art. 28).
Niewywiązanie się z tych obowiązków może również prowadzić do zastosowania pozostałych środków opisanych
w rozdziale 5.

