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Metodická příručka pro medializaci a publicitu
1.

Obecné doporučení

Tento metodický pokyn Vám bude sloužit jako srozumitelný poradce a pomůcka, která poskytuje veškeré důležité
informace o závazných postupech při propagaci Zdravého města Litoměřice. Metodický pokyn popisuje, jakým
způsobem příjemci dotace dokládají podporu z dotačního programu Zdravého města Litoměřice a MA21.
Jedná se především o tiskové zprávy, prezenční listiny, pozvánky, brožury, letáky, bulletiny, články, videa,
powerpointové prezentace a jiné prezentace, reklamní produkty, konferenční materiál, CD/DVD, internetové
stránky, besedy, reportáže, konference, nákup drobného hmotného majetku, apod.
Veškerá příjemcem realizovaná informační a propagační opatření musí obsahovat minimálně logo a/nebo
textové prohlášení.

2.

Užití loga a prohlášení

a)

Logo

Logo ke stažení naleznete na internetových stránkách http://zdravemesto.litomerice.cz/ .
Logo se nesmí používat na takových plochách, které znehodnotí jeho viditelnost a čitelnost.
nebo
b)

Prohlášení

Podpořeno z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice.

3.

Specifikace jednotlivých prostředků pro propagaci projektů příjemci dotace

Tiskové zprávy
Tiskové zprávy a informace zaměřené na média (tisk, internet, rozhlas a televizi) je třeba zasílat s příslušnými
odkazy a údaji o spolufinancování z dotačního programu Zdravého města Litoměřice (dále DP ZM). Povinnost
uvádět informace o spolufinancování z DP ZM je závazná pouze pro vydavatele tiskové zprávy (příjemce dotace),

nikoli pro media, která informaci (tiskovou zprávu) převezmou.
Informační a komunikační materiály (brožury, skládačky, letáky a plakáty)
Informační materiály musí obsahovat informaci o spolufinancování z DP ZM, a to uvedením povinných údajů
(a; b). Tyto informace musí být uvedeny na přední straně materiálu, v případě zásadního narušení designu či
estetického charakteru přední strany materiálu je možné informace o spolufinancování umístit na zadní
(venkovní) straně obálky.
Internetové stránky
Na internetových stránkách musí být informace o spolufinancování projektu z DP ZM uvedením povinných údajů
a) nebo b) umístěna na dostatečně viditelném místě, nejlépe v horní části stránky či v horní části postranních lišt.
Informační a osvětové akce
Při informačních akcích (konferencích, seminářích, besedách, výstavách, soutěžích) souvisejících s realizací
projektu, který byl podpořen z DP ZM, musí organizátoři zřetelně poukázat na finanční spoluúčast Zdravého
města Litoměřice. Na dokumentech musí být umístěna informace o finanční podpoře uvedením povinných údajů
a) nebo b). Účastníci akce dále musí být informováni ústní formou (např. na začátku či na konci akce). V místě
konání bude umístěno logo Zdravého města Litoměřice (k zapůjčení na MěÚ Litoměřice – Zdravé město
Litoměřice, Pekařská 2, kontakt: Ladislava Čelková, 734 695 076, e-mail: ladislava.celkova@litomerice.cz).
CD/DVD a audiovizuální technika
Na CD/DVD a ostatních audiovizuálních materiálech musí být viditelně uvedena informace o spolufinancování
projektu z DP ZM s uvedením povinných údajů a) nebo b). Povinné údaje a) nebo b) musí být uvedeny jak na
obalu nosiče, tak v jeho obsahu. Umístění informací o povinných údajích uvnitř obsahu media by mělo být
přizpůsobeno jeho charakteru, doporučuje se však uvést tyto údaje na začátku či konci např. filmového záznamu.

4.

Závěrečná doporučení

Užívání Loga Zdravého města by mělo být vždy v souladu s celkovým charakterem daného materiálu a mělo by
být umístěno na dobře viditelném místě a v přiměřených rozměrech odpovídajících ostatním grafickým prvkům.
Umístění prohlášení o spolufinancování projektu z DP ZM by mělo být umístěno na viditelném místě (viz bod
Informační a komunikační materiály) v čitelné kvalitě s ohledem na charakter materiálu a grafické zpracování.
Příjemce dotace musí používat logo Zdravého města a Prohlášení tak, aby bylo zřejmé, že dané aktivity či
materiály byly financovány nebo spolufinancovány z prostředků Dotačního programu Zdravého města
Litoměřice a probíhají pod patronací Zdravého města Litoměřice.
V případě nejasností či dotazů týkajících se medializace a publicity projektů podpořených z DP ZM se prosím
obraťte na koordinátorku PZM a MA 21 (Mgr. Irena Vodičková, tel. 416 916 400, 734 170 925, mail:
irena.vodickova@litomerice.cz). Ve vlastním zájmu tak učiňte v dostatečném časovém předstihu, aby nebyly
ohroženy závazné pokyny Pravidel pro předkladatele projektů.

