
Samolepka malá:

1)  logo ESF s odkazom na Európsku úniu a logo OP ZaSI
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Samolepka stredná:

1)  logo ESF s odkazom na Európsku úniu a logo OP ZaSI
príklad:
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2) informáciu o tom, že projekt je podporený v rámci konkrétneho operačného programu spolufinancovaného z ESF, a to uvedením textu: 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.


3) odkaz na riadiaci orgán (RO) zodpovedný za realizáciu príslušného balíka pomoci a odkaz na príslušný fond napr. formou odkazu na webovú stránku:

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk


4) Slogan: 

Priestor na Vašu príležitosť.









A4 samolepka :

1)  logo ESF s odkazom na Európsku úniu a logo OP ZaSI
príklad:
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2) informáciu o tom, že projekt je podporený v rámci konkrétneho operačného programu spolufinancovaného z ESF, a to uvedením textu: 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.


3) odkaz na riadiaci orgán (RO) zodpovedný za realizáciu príslušného balíka pomoci a odkaz na príslušný fond napr. formou odkazu na webovú stránku:

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk


4) Slogan: 

Priestor na Vašu príležitosť.

























Informačné a odborné materiály a propagačné predmety vytvorené a využívané v súvislosti s projektom musia obsahovať:


a) logo ESF s odkazom na európsku úniu a logo OP; všade tam, kde je na materiáloch použitý štátny znak, regionálny emblém alebo korporátne logo, musí byť zároveň použité aj logo ESF s odkazom na Európsku úniu a logo OP v tej istej veľkosti

b) informáciu o tom, že projekt je podporený v rámci konkrétneho operačného programu spolufinancovaného z ESF, a to uvedením textu: 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

c) odkaz na riadiaci orgán (RO) zodpovedný za realizáciu príslušného balíka pomoci a odkaz na príslušný fond napr. formou odkazu na webovú stránku

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk






Dizajn manuál OP ZaSI + Manuál logotypu ESF
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=53



Manuál pre informovanie a publicitu ...
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=50



