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Základní informace

Název projektu je možné použít v barvě programu 

Černý text loga lze použít na bílém pozadí. 

Bílý text loga lze použít na jakémkoli barevném podkladě. 

0 2

Kultura - e55454 (LightCoral)

Lidská práva - f0c3504 (Gold)

Spravedlnost - 009c77 (MediumSeaGreen)

Řádná správa - 33688a (Steelblue)

Zdraví - 7d5d9f (MediaumPurple) 

Jak na roll-up a plakát



Základní informace

text je možné použít v bílé, černé nebo výše uvedené barevné

kombinaci

text je možné využít v čj nebo v aj

text je možné využít i v těchto variantách v aj a alternativně i v čj:

"Working together for a green Europe"

"Working together for a competitive Europe"

"Working together for an inclusive Europe"

"Working together for a green and competitive Europe"

"Working together for a green, competitive 

and inclusive Europe" 

"Společně pro zelenou, konkurenceschopnou 

a inkluzivní Evropu"
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Slogan

Jak na roll-up a plakát

Velikost písma volte přímo úměrně velikosti plochy.

Podklad, resp. barva plochy roll-up/plakátu je volitelná.  



Základní informace
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písmo

Founders Grotesk nebo Arial

Jak na roll-up

úplný název projektu v čj

logo mechanismu, z kterého je projekt podpořen

webové stránky ZP upravené o název programu

(www.fondyehp.cz/nazevprogramu;

www.norskefondy.cz/nazevprogramu)

relevantní fotografie/ilustrace v dobré kvalitě (počet

fotografií/ilustrací není omezen)

Povinné informace

Volitelné informace

úplný název projektu v aj (doporučeno v případě bilaterálního

partnerství)

slogan 

logo příjemce podpory

název příjemce podpory 

QR kód, apod. 



Roll-up - vzor

www.fondyehp.cz [doplňte název programu]

Vzor EHP FONDY - pro programy: Kultura, Zdraví, Řádná správa

[Název projektu v čj]
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Roll-up - vzor

[Název projektu v čj]

Vzor NORSKÉ FONDY - pro programy: Lidská práva, Spravedlnost

0 6www.norskefondy.cz [doplňte název programu]



Roll-up - příklad

 program Kultura, černý podklad

www.fondyehp.cz/kultura 0 7
Kulturní projekty mají smysl



Roll-up - příklad

 program Spravedlnost, bílý podklad
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Zlepšení nápravného

systému

www.norskefondy.cz/spravedlnost



Roll-up - příklad

www.norskefondy.cz/lidskaprava

 program Lidská práva, bílý podklad, přidány volitelné prvky
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Podpora ohrožených skupin

Working together for an inclusive Europe



Základní informace
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písmo

Founders Grotesk nebo Arial

Jak na plakát

logo mechanismu, z kterého je projekt podpořen

Povinné informace

Volitelné informace

slogan

úvodní věta: Podpořeno grantem z (doplnění mechanismu)

webové stránky zprostředkovatele programu upravené o název

programu (www.fondyehp.cz/nazevprogramu;

www.norskefondy.cz/nazevprogramu)

logo příjemce podpory

název příjemce podpory 

QR kód, apod.

Velikost písma volte přímo úměrně velikosti plochy.

Podklad, resp. barva plochy roll-up je volitelná.  

Pokud je projekt spolufinancován z dalších zdrojů,

přičemž hlavním zdrojem financování jsou Fondy EHP 

a Norska, náleží logu EHP/Norska čestné místo vlevo

nahoře nebo nahoře uprostřed stránky.



Plakát - vzor

Vzor EHP FONDY - pro programy: Kultura, Zdraví, Řádná správa
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Vzor NORSKÉ FONDY - pro programy: Lidská práva, Spravedlnost

Kulturní dědictví

Začleňování Romů



Plakát - příklad

www.fondyehp.cz/kultura

 program Kultura, podklad fotografie, přidány volitelné prvky
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Kultura žije!

Bližší informace

zde:

Navštivte naše představení!

Hrajeme celé léto!!


