Z^l4cznik nr 16
W)4ycznc zasad promocji prcj€kt6w z Prograrnu Operacyjnego Infiastruktura i Srodowisko
na lata 2014-2020 w ramach projektu ,,Rozw6j zr6wnouia2onego tarspodu publicznego w
Gdyni poprzez inwestycje infiastmltualne, m.in. utwozenie wEzla integracyjnego Gdynia
Chylonia".

1.

Tablice informacyjne i tablice pamiatkowe

1.1.
1.2.

:

Wykonawca zobowiqzany do przygotowania Fojektu graficznego, wykonania i monta2ju 4 sztuk
tablic informacyjnych i 2 sztuk tablic pamiEtkowych w miejscu wskazanym przez BereficJenta.
Oprccowany przez Wykonawc? Fojekr graficaly tabtic infomacyjnych

i

pani4rkowych zostanie

pzedstawiory Zamawiaj?cemu celem akceptacji.

1.3.

Szczeg6lowa lokalizacja

tablic infonnacyjnych

i

pamiq&owych zostanie uzgodniona pzez
WykonawcA z Zama\dlaj4cym przed terminem umieszczenia. Wykonawca zobowi4zany jesr do
montazu rablic w widocznym mi€jscu, w spos6b trwaty. W przlpadku tablic informacyjnych przed
rozpocz?ciem rvykonywania rob6t budowlanych, a tablic pami4tkowych na zakoiczenie rob6t.

1.4.

Tablice infornacyjne

L4.1.
1.4.2.

i

pami4tkowe muszA spehda6 nastgpujqce wymagania:

wlmiary 80 cm

r

t20 cm

;

wykonane z materialu trwalego, odpomego na dzialanie czynnik6w axmosferycznych, na
scierauie, promieniowanie UV, na uszkodzenia teclniczne, m blakniicie koior6w o duzej

wytrzymaloici nechanicznej i chemicznej oraz pokryte laminatem ,,an0,grafitti',, ze
wzglgdu na koniecznosd zapeurdenia czytelnosci, widocznosci i wysokiego poziomu
estetycnego, w okesie rnrania rob6r budowlanych dta rablic informacyjnych oraz co
najinniej w okesie trwalosci projekru rj. 5 lar od zakorlczenia realizacji projekru dta tablic
pamiqrkowych.

1.4.3.

a)
b)
c)
d)

$Tkonane w pelnym kolorze, w zaklesie tresci informacyjnej i logotyp6w zaueral4oe:
nazwQ beneficjenta;

g.tul projeknr;
cel projektu;

zeslaw

logo - znaki Fundusze Europejskie Infiasrukum i Srodowisko i Unia Europejska

Fundusz Sp6jnoSci;

e)
1.5.

adresportaluwww.napadotacji.qov.pl

Wykonawca zobowi4zany jest do wykonania rablic informacyjnych

i

pami4rkowych zgodnie z

poni2szymi dokumentami aktualnymi na dzien wykonania tablicl

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.

Podr'gcznikiem Wnioskodawcy i beneflcjenta program6w poliryki sp6jnosci 2014 _2020
w zakresie infomacji i promocji, opubtikowanym przez Mjnisterstwo Rozwoju;
Kart4 wizualizacji programu Operacyjnego Inflasrruktura i Srodowisko 2014_2020
Ksi9g4 identyfrlacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i arak6w pro$am6w

poliq/ki sp6jno6ci na lata2014 2020;

L6

Wzory z wla.6ci\aymi oznaczeniami oraz wzory tablic dla Fogramu sq dosxgpn€ na shonie lnlemerowej
programu:

a)
b)

1.7.

www.pois.qov.p1
wl-vw.fUnduszeeJropeish:e.gov p. oromocia

W pzypadku wyst4pienia koniecatodci uzyskania zgody na ustawienie tablic informacyjnych lub

pami4tkowych Wykonawca b9dzie zobowiqzany do uzyskania ww. zgody.

1.8.

Tablice pami4lkow€ Wykona.wca rob6t zobowiqzany jest zanontowad

w

opalrciu

o

r4ymagane

prawem przepisy, w szczeg6lnosci zgodnie z ustaw4 Prawo budowlane.

L9.

Wykonawca rob6t zobowiqzany jest do okesowego czyszczenia tablic i utr2tmania ich c4telnosci
odpowiednio: dla tablic informacyjnych do dnia wymiany na tablice pami4tkowe, dla tablic pamiqtkowych
w okesie udzielonej gwarancji.

Llo. Wykonawca zobowi4zanyjest do \rymiany rablic informacyjnych w pp'?adku ich uszkodzenia w
traklie trwania rob6t budowlanych, nawet jezeli uszkoalzenie nast4pilo z ptzycrJn niezaleznych od

Fu nd

usze

Europejskie
lnFrastruktuaa i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spdjno<ci

