Załącznik nr 1

TABLICA INFORMACYJNA
Wzór tablicy informacyjnej przedstawia rysunek nr 1
Tablica informacyjna musi zostad wykonana według poniższych wytycznych:
I Informacje ogólne:
1. Konstrukcja nośna posadowiona w gruncie. Konstrukcja nośna zostanie wykonana z elementów ze
stali ocynkowanej malowanej proszkowo, tablica z blachy ze stali ocynkowanej. Nie dopuszczalne jest
wykonanie tablicy poprzez łączenie elementów blachy.
2. Wysokośd do dolnej krawędzi tablicy od poziomu terenu to minimum 2 m.
3. Tablica będzie wykonana i zamontowana w sposób zapewniający jej stabilnośd i bezpieczeostwo
4. Tło tablicy w kolorze białym, wymagane logotypy - kolorowe.
5. Treśd tablicy zostanie naniesiona w sposób zapewniający czytelnośd oraz odpornośd na działanie
warunków atmosferycznych i promieniowania UV.
6. Tablica ma zostad wykonana w rozmiarze: wysokośd 80 cm, szerokośd 120 cm.
7. Tablica ma byd estetyczna, czytelna, wykonana z trwałego materiału, który nie ulega szybkiemu
zniszczeniu pod wpływem czynników zewnętrznych.
8. Układ tablicy informacyjnej musi zawierad wszystkie wymagane elementy.
9. Napisy na tablicy informacyjnej powinny zostad wykonane w sposób czytelny i trwały.
10. Informacje na tablicy mają byd przekazane przy zastosowaniu czcionki Ubuntu lub Calibri
11. Logotypy do wykonania tablicy dostępne są na stronie Serwisu Regionalnego Programu
Województwa Małopolskiego http://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasadypromowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1stycznia-2018-r oraz stronie województwa małopolskiego https://www.malopolska.pl/markamalopolska/system-identyfikacji-wizualnej-wojewodztwa-malopolskiego

II Tablica musi zawierad następujące informacje:


znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu),
Znak Funduszy Europejskich złożony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze
Europejskie oraz nazwy programu, z którego realizowany jest projekt.



barwy Rzeczypospolitej Polskiej,
Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy
Rzeczpospolita Polska.



znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu).
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który
współfinansuje projekt.



oficjalne logo promocyjne województwa.

III. Dane do tablicy:
Tytuł projektu: Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej
Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł
energii w budynkach użyteczności publicznej
Beneficjent: Województwo Małopolskie, partner projektu: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

