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ANNEX III
MESURES DE PUBLICITAT COMUNITÀRIA

L'entitat beneficiària s'assegurarà que les parts que intervenen en l'activitat subvencionaaa han sigut
informaaes ael cofinançament ael Fons Europeu ae Desenvolupament Regional (FEDER) i anunciarà
clarament que el projecte ha sigut seleccionat en el marc ael Programa Operatiu FEDER ae la Comunitat
Valenciana 2014-2020. Per a això, totes les mesures a'informació i comunicació relacionaaes amb l'actuació
cofinançaaa (material ae aifusió, publicacions, anuncis en premsa, sen,alitaació, suports multimèaia,
pàgines web, etc.) que auga a terme l'entitat beneficiària hauran a'incloure:
- L'emblema ae la Unió Europea, ae conformitat amb les característiques tècniques establertes en el
Reglament a'Execució (UE) 821/2014 ae la Comissió, ae 28 ae juliol ae 2014.
- Així mateix, sempre que siga possible, s'incorporarà la referència al cofinançament comunitari amb el text
següent:
“Actuació cofinançaaa per la Unió Europea a través ael Programa Operatiu ael Fons Europeu ae
Desenvolupament Regional (FEDER) ae la Comunitat Valenciana 2014-2020”.
OBLIGACIONS DE L'ENTITAT BENEFICIÀRIA

- Donar compliment a les obligacions en matèria a'informació i comunicació regulaaes en l'Annex XII,
apartat 2.2., ael Reglament (UE) núm. 1303/2013 ael Parlament Europeu i ael Consell, ae 17 ae aesembre
ae 2013, que regula les responsabilitats ae les entitats beneficiàries en relació amb mesures a'informació i
comunicació aestinaaes al públic.
- Durant l'execució ae l'actuació cofinançaaa, l'entitat beneficiària informarà el públic ael suport financer
obtingut ael Fons FEDER ae la Unió Europea, almen,s, a través ae la seua pàgina web, i colllocant un cartell
amb informació sobre l'actuació cofinançaaa, a'una granaària mínima A3, en un lloc visible per al públic. En
cas a'obres a'infraestructura o construcció que es beneficien a'una subvenció superior a 500.000 euros,
l'entitat beneficiària haurà ae colllocar, aurant l'execució ae tota l'actuació cofinançaaa, un cartell temporal
ae granaària significativa en l'enclavament en un lloc visible per al públic.
- Una vegaaa finalitaaaa l'actuació cofinançaaa, quan la contribució pública total a l'activitat subvencionaaa
supere els 500.000 euros, consistisca en la compra a'un objecte fsic, en el finançament a'una
infraestructura o en treballs ae construcció, l'entitat beneficiària colllocarà una placa o cartell permanent ae
granaària significativa en un lloc visible per al públic.
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