PRÍLOHA: Informačné povinnosti príjemcu dotácie
Príjemca dotácie (ďalej len „príjemca“ alebo „organizácia“) je povinný zabezpečiť
informovanie verejnosti o podpore mesta Košice (ďalej len „mesto“) nasledovne:
 na reklamných nosičoch (vstupenkách, bulletinoch, plagátoch, letákoch, citylightoch,
bilboardoch a pod.) sa pod alebo nad názvom projektu/podujatia umiestni povinný text
o tom, že projekt/podujatie podporilo mesto a uvedie sa logo mesta
Príklad povinného textu: „Projekt/podujatie podporilo [logo mesta Košice].“
 na webovom sídle: rovnaký povinný text príjemca umiestni na príslušnom webovom sídle
(internetová stránka organizátora alebo projektu), a to na viditeľnom mieste na hlavnej
stránke
 zobrazenie loga mesta: príjemca je povinný na všetkých reklamných nosičoch a na
príslušnej webovej stránke umiestniť logo mesta podľa dizajn manuálu; prijímateľ je
povinný zaslať a konzultovať návrh umiestnenia loga mesta (na reklamnom nosiči, resp. na
webovej stránke) na schválenie vopred (ešte pred tlačou) referátu komunikácie
s verejnosťou a médiami elektronicky na adresu komunikacne@kosice.sk
 počas konania podujatia
- organizátor uvedie povinný text slovne, a to v úvodnom vstupe (príhovore)
moderátora/organizátora – táto povinnosť organizátora sa vzťahuje na všetky, aj
sprievodné, aktivity projektu
- umiestnením banneru (roll up) na viditeľnom mieste v priestore konania
projektu/podujatia
- príjemca viditeľným spôsobom umiestni informáciu o podpore mestom Košice, a to
rovnakým spôsobom ako na reklamnom nosiči (viď vyššie); v prípade činnosti, ktorá má
dlhodobý charakter (napr. ak účelom dotácie je podpora prevádzkovej činnosti
organizácie), sa informácia umiestni v mieste vykonávania hlavnej činnosti organizácie
(napr. vo vnútorných priestoroch, na športovisku a pod.)
 ďalšími spôsobmi medializácie
- na facebookovom profile organizátora alebo podujatia (vytvorením podujatia,
spoluorganizáciou/co-hostingom, statusom a pod.)
- medializáciou v lokálnych alebo regionálnych médiách formou reportáže, rozhovoru,
reklamného spotu, inzercie a pod.
 prezentáciou činnosti príjemcu dotácie
- na základe výzvy zo strany mesta sa príjemca zaväzuje zúčastniť akcie organizovanej
mestom za účelom prezentácie vlastných aktivít, ktoré vykonáva aj vďaka prijatej
dotácii od mesta, a zároveň príjemca uvedie mesto Košice ako svojho podporovateľa.
Poznámka: vyššie uvedené povinnosti príjemcu resp. organizátora platia len vo vzťahu
ku komunikačným kanálom, ktorými disponuje

