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Richtlijnen Communicatie voor projectuitvoerders 

 

De Europese Unie vindt het belangrijk om het grote publiek te informeren over haar rol in de Europese 

regionale ontwikkelingen. Met de structuurfondsen laat de Unie concreet zien hoezeer zij aanwezig is 

in het dagelijks leven van de burgers in de lidstaten. Dankzij de bijdrage uit het Europese Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling (EFRO) kunnen projecten ontwikkeld worden die bijvoorbeeld het 

bedrijfsleven helpen innoveren, de infrastructuur verbeteren en de economie stimuleren. 

 

Voor de projectuitvoerders die een bijdrage ontvangen uit het EFRO-fonds onder de noemer GO, 

gebundelde innovatiekracht is een belangrijke rol weggelegd in het communiceren over de Europese 

Unie. In de verordeningen (1828/2006 en 846/2009 – wijziging Vo. 1828/2006) heeft de EU 

vastgelegd waar deze voorlichtings- en publiciteitsacties aan moeten voldoen. Deze voorschriften zijn 

bindend voor projecten die met Europese steun worden uitgevoerd en moeten worden nageleefd. 

 

Voorschriften promotie en publiciteit EU algemeen 

Drie eisen en voorwaarden: 

• Vermeld in alle communicatie-uitingen altijd de Europese vlag èn dat het project mede 

mogelijk is gemaakt door een financiële bijdrage van de Europese Unie. 

Downloaden van het logo van de Europese Unie: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/embleme_en.htm 

• Gebruik bij de Europese vlag de tekst: ‘Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling’ en 

vermeld: ‘Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst’. 

• Vermeld in alle communicatie-uitingen het logo van GO, gebundelde innovatiekracht. 

Downloaden van het GO-logo: 

http://www.go-oostnederland.eu/?id=59 

 

Twee uitzonderingen op de eisen en voorwaarden: 

• Voor klein promotiemateriaal is het embleem van de Europese vlag met verwijzing naar de 

Europese Unie is dan voldoende.  

• Ontvangt uw project uit meerdere Fondsen subsidie dan hoeft u niet naar die Fondsen te 

verwijzen. De vermelding van Europese Unie is dan voldoende 

 

Voorschriften voor borden en gedenkplaten 

Bij alle openbare werken(infrastructuur- en bouwprojecten) met een totale overheidsbijdrage van 

minimaal 500.000 euro, bent u verplicht om een informatiebord van voldoende afmetingen op het 

bouwterrein te plaatsen dat goed zichtbaar is voor het publiek vanaf de start van de bouw tot 

maximaal zes maanden na realisatie. 

Een deel (25%) van de oppervlakte van het bord reserveert u voor de vermelding van de financiële 

bijdrage van de Europese Unie met bovenstaande logo’s conform de voorschriften promotie en 
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publiciteit. Daarnaast verzoeken wij u aandacht te besteden aan de door ons gekozen vermelding: 

“Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. 

 

Bij projecten die bestaan uit de aankoop van een fysiek object, financiering van infrastructuur of 

bouwprojecten èn waarvan de totale overheidsbijdrage in het project meer dan 500.000 euro 

bedraagt, bent u verplicht een goed zichtbare permanente gedenkplaat aan te brengen van 

voldoende afmetingen. Dit doet u uiterlijk zes maanden na voltooiing van het project. 

 

Op deze gedenkplaat vermeldt u het logo van de Europese Unie met de tekst ‘Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling’ conform de voorschriften promotie en publiciteit. Voorbeelden van twee 

mogelijkheden van de vermelding van de tekst bij de Europese vlag: 

 

 

 

De logo’s kunt u downloaden via: http://www.go-oostnederland.eu/?id=59 

 

Deze informatie beslaat tenminste 25% van de gedenkplaat. In overleg kunnen wij u een gedenkplaat 

aanleveren. 

 

Wanneer het niet mogelijk is om een permanente gedenkplaat aan te brengen neemt u andere 

passende maatregelen om bekendheid te geven aan de bijdrage van de Europese Unie uit het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

 

Controle en verdere informatie 

Bij controles van de voortgang en bij de eindafrekening van het project moet u bewijsmateriaal 

aanleveren dat duidelijk maakt dat u aan de publiciteitsbepalingen heeft voldaan. Bijvoorbeeld 

exemplaren van folders, nieuwsbrieven, foto’s van bijeenkomsten en een foto van het informatiebord. 

Wanneer u niet heeft voldaan aan de voorschriften promotie en publiciteit van de EU kunnen aan u 

sancties worden opgelegd. 

 

Openingen, seminars bijeenkomsten 

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn aangewezen als Management Autoriteit. Hierdoor zijn zij 

verantwoordelijk voor het totale beheer en de gehele uitvoering van het programma GO en voor het 

nemen van besluiten over subsidieaanvragen.Gedeputeerde Staten van Overijssel beslissen over 

subsidieaanvragen van projecten op het grondgebied van Overijssel. 

Bij openingen, seminars of andere bijeenkomsten ontvangt de Management Autoriteit graag een 

uitnodiging. U kunt ons ook benaderen voor gastsprekers of het verrichten van een openingshandeling 
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door bijvoorbeeld de Commissaris van de Koningin, gedeputeerde Marijke van Haaren (Gelderland) of 

gedeputeerde Dick Buursink (Overijssel). 

 

Meer weten? 

Stuur een mail naar info@go-oostnederland.eu of bel de helpdesk op (088) 880 76 54 

 

Management Autoriteit Oost-Nederland  

p/a Provincie Gelderland,  

Postadres: Postbus 9090, 6800 GX Arnhem 

Bezoekadres:Prinsenhof A, Prinsenhof 3, 6811 CE Arnhem 


