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Ministerstvo financí



Základní informace
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písmo

Founders Grotesk nebo Arial

minimální rozměry

2 m na šířku a 1 m na výšku

Billboard je třeba umístit v průběhu

realizace projektu na viditelné místo

objektu, které je přímo spojené s

implementací projektu.

úplný název projektu v čj a aj

stručný cíl projektu

logo mechanismu, z kterého je projekt podpořen

webové stránky ZP upravené o název programu

(www.fondyehp.cz/nazevprogramu;

www.norskefondy.cz/nazevprogramu)

výše uděleného grantu v Kč

název příjemce podpory

uvedení věty: Podpořeno grantem z (doplnění mechanismu)

Povinné informace

Volitelné informace

logo konečného příjemce

ilustrativní fotografie, popř. vizualizace

realizační firma apod.



Základní informace

Bílý podklad

Název projektu je možné použít v barvě programu nebo v černé barvě

Černý text loga lze použít na bílém pozadí. 

Bílý text loga lze použít na jakémkoli barevném podkladě. 
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Kultura - e55454 (LightCoral)

Lidská práva - f0c3504 (Gold)

Spravedlnost - 009c77 (MediumSeaGreen)

Řádná správa - 33688a (Steelblue)

Zdraví - 7d5d9f (MediaumPurple) 



Billboard - vzor

[Název projektu v ČJ]

[Název projektu v AJ]

Projekt je podpořen grantem z Islandu,

Lichtenštejnska a Norska v rámci

Fondů EHP částkou [doplňte] Kč

Cílem projektu je [doplňte]

Příjemce podpory: [doplňte název KP]

[doplňte případně logo KP,

partnera apod.]
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Vzor EHP FONDY - pro programy: Kultura, Zdraví, Řádná správa

Ilustrační obrázek,

vizualizace,atd. 

NEPOVINNÉ



Billboard - vzor

[Název projektu v ČJ]

[Název projektu v AJ]

Projekt je podpořen grantem z Norska

v rámci Norských fondů částkou

[doplňte] Kč

Cílem projektu je [doplňte]

Příjemce podpory: [doplňte název KP]

[doplňte případně logo KP, partnera apod.]

Vzor NORSKÉ FONDY - pro programy: Lidská práva, Spravedlnost

Ilustrační obrázek,

vizualizace,atd. 

NEPOVINNÉ
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Billboard - příklad

Zavedení videokonferencí 

v resortu justice

Implementing videoconferencing 

in the justice resort

Projekt je podpořen grantem z Norska v

rámci Norských fondů částkou 30 mil. Kč

Cílem projektu je zefektivnění soudního

systému a zrychlení soudních procesů. 

Příjemce podpory: Ministerstvo

spravedlnosti

 program Spravedlnost, bílý podklad
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Billboard - příklad

Zabezpečení sbírek Národního muzea v přírodě
 

Fire Protection and Security of the National Open Air Museum Collection

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci

Fondů EHP částkou 28 019 000 Kč. 

Cílem projektu je ochrana sbírkového fondu, ochrana návštěvníků 

a zaměstnanců muzea.  

Příjemce podpory: Národní muzeum v přírodě

 program Kultura, bílý podklad
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