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COMMUNICATIEVOORWAARDEN OP-ZUID 
 

 
De subsidie die aan een project wordt toegewezen, is (deels) afkomstig uit het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Bij deze toewijzing stelt de Europese Unie 
(EU) ook een aantal communicatievoorwaarden. Kern van deze voorwaarden is dat de EU 
van projectuitvoerders verwacht dat zij, als tegenprestatie voor de toegezegde subsidie, een 
bijdrage leveren in het bevorderen van de bekendheid met de activiteiten en financiële steun 
van de EU bij de inwoners van haar lidstaten. 
 
We onderscheiden in deze communicatievoorwaarden vier hoofditems: 
I. de communicatieactiviteiten die de EU aan u opdraagt; 
II. de communicatievoorwaarden die het Rijk aan u opdraagt wanneer in het project sprake 
is van rijkscofinanciering; 
III. de communicatievoorwaarden van de regio; 
IV. de medewerking die u gevraagd kan worden aan de communicatieactiviteiten vanuit de  
Beheersautoriteit. 
 
De voorwaarden hieromtrent komen hoofdzakelijk voort uit Verordening EU 1083/2006 
(artikel 69), Verordening EU 1828/2006, hoofdstuk 2 (met name artikelen 8 en 9) en 
Verordening 846/2009. 
 
I Communicatievoorwaarden van de EU 
Uit de Europese voorwaarden vloeien enkele rechtstreekse plichten voort voor 
subsidieontvanger: 
 
1. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat deelnemers in het project ervan op 
de hoogte zijn, dat het project is geselecteerd in het kader van OP-Zuid en dat de Europese 
Unie hiervoor middelen beschikbaar heeft gesteld uit het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO). 
 
2. In alle documenten die te maken hebben met het project wordt naar de subsidie 
verwezen, door het opnemen van de tekst “Dit project (of naam project) is mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader 
van OP-Zuid” en de volgende informatie:  
 
a) Het logo van de Europese Unie. 
b) Een verwijzing naar de Europese Unie. 
c) Een verwijzing naar het betrokken fonds (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). 
d) Het door de beheersautoriteit gekozen statement dat de meerwaarde van de 

bijstandsverlening door de Gemeenschap doet uitkomen: „Hier wordt geïnvesteerd in uw 
toekomst!‟ 

e) Het logo van OP-Zuid. 
 
Voor klein promotiemateriaal kunt u volstaan met het logo van de Europese Unie (vlag). 
 
De elementen a t/m e zijn te downloaden van de website www.op-zuid.nl. U vindt ze in de 
rubriek OP-Zuid onder downloads. 
 

http://www.op-zuid.nl/
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3. De subsidieontvanger is eveneens verantwoordelijk voor de voorlichting aan het publiek 
over de verkregen EFRO-subsidie en OP-Zuid. Dit betekent concreet dat u op schriftelijke en 
digitale communicatiemiddelen (briefpapier, folders, uitnodigingen, posters, websites, 
nieuwsbrieven, powerpointpresentaties etc.) op een goed zichtbare plaats aangeeft dat het 
project Europese subsidie ontvangt in het kader van OP-Zuid. U gebruikt hiervoor de 
volgende tekst: “Dit project (of naam project) is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit 
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid”. Tevens dient u 
de informatie zoals vermeld onder punt 2 te vermelden. 
 
4. Bij de organisatie van evenementen of andere bijeenkomsten in het kader van een EFRO 
gesubsidieerd project, moet melding gemaakt worden van de EFRO-bijdrage aan het project 
door de Europese vlag op te hangen en op bijbehorende documenten de informatie zoals 
vermeld onder punt 2 te vermelden en de tekst op te nemen: “Dit project (of naam project) is 
mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid”. 
 
5. Wanneer het project een infrastructureel of bouwproject is EN de totale overheidsbijdrage 
meer dan 500.000 euro bedraagt, dan moet de subsidieontvanger gedurende de uitvoering 
van het project een duidelijk zichtbaar bord op het bouwterrein plaatsen. Het  
bord moet van voldoende afmeting zijn en, naast de onder punt 2 beschreven tekst en 
logo‟s, het soort en de naam van het uitgevoerde project vermelden. De informatie onder 
punt 2 beslaat ten minste 25% van het bouwbord (zie voorbeeld op website onder 
downloads). Het bord dient te worden geplaatst bij de start van de aanleg/bouw/verbouwing 
en te blijven staan tot maximaal 6 maanden na de realisatie. Na voltooiing van het project 
wordt het bord vervangen door de in punt 6 beschreven plaquette. 
  
6. Wanneer het project een infrastructureel of bouwproject is of de aankoop van een fysiek 
object betreft EN de totale overheidsbijdrage meer dan 500.000 euro bedraagt, dan 
moet de subsidieontvanger uiterlijk zes maanden na het beëindigen van het project een 
duidelijk zichtbare, permanente plaquette aanbrengen. De plaquette moet van voldoende 
afmeting zijn en, naast de onder punt 2 beschreven tekst en logo‟s, het soort en de naam 
van het uitgevoerde project vermelden. De onder punt 2 beschreven informatie beslaat ten 
minste 25% van het oppervlak van de plaquette. 
 
II De communicatievoorwaarden van het Rijk 
Indien uw project ook rijkscofinanciering ontvangt, zal dat in uw beschikking zijn opgenomen. 
Het Rijk verbindt hieraan de voorwaarde, dat bij publicitaire acties wordt vermeld dat de 
middelen mede afkomstig zijn van het Rijk. Dit kunt u doen door de communicatievoor-
waarden EU zoals geformuleerd in de punten 2 en 3 aan te vullen met de vermelding dat de 
middelen ook afkomstig zijn van het Rijk en het logo toe te voegen van het ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 
 
III De communicatievoorwaarden van de regio 
Indien het project tevens cofinanciering ontvangt van één of meerdere provincies, dan 
dienen ook het logo cq. de logo‟s van deze provincie(-s) te worden vermeld. Deze logo‟s zijn 
ook beschikbaar via de website www.op-zuid.nl. 
 
IV Uw medewerking aan de communicatie door Stimulus Programmamanagement 
Stimulus Programmamanagement is verantwoordelijk voor de communicatie rondom het OP-
Zuid. In deze communicatie worden vaak projecten aangehaald waaraan subsidie is 

http://www.op-zuid.nl/
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toegewezen. Deze projecten zijn immers de concrete voorbeelden van de mogelijkheden en 
resultaten van het programma. 
Alle aanvragen, en daaropvolgende besluiten en dergelijke, zijn openbaar. Onder 
zwaarwegende redenen kan hiervan gemotiveerd worden afgeweken. Mocht uw project 
gevoelige informatie bevatten waarvan u niet wilt dat deze naar buiten komt, meld dat dan 
(reeds bij de aanvraag) aan het programmamanagement! 
Aanvaarding van de cofinanciering EFRO brengt met zich mee dat uw project wordt 
opgenomen in een lijst van subsidieontvangers, met vermelding van de doelstelling van het 
project en de daarvoor uitgetrokken bedragen aan overheidsgelden. Deze informatie wordt 
gepubliceerd op de OP-Zuid website. 
 
Na afgifte van uw beschikking geeft Stimulus Programmamanagement in overleg met u een 
persbericht uit. In dit persbericht wordt o.a. vermeld dat aan uw project subsidie is 
toegewezen en hoeveel die subsidie bedraagt. De persberichten worden verzonden naar 
regionale media (kranten, businessbladen, omroepen) en naar de samenwerkingspartners in 
het OP-Zuid. Tevens worden de persberichten gepubliceerd op de website van OP-Zuid. 
 

Naast het zelf benaderen van de media, gaat Stimulus Programmamanagement graag in op 
initiatieven van de media. In dit kader kan uw medewerking worden gevraagd, bijvoorbeeld 
om een nadere toelichting te geven op uw project. Andersom kan ook: wanneer u graag uw 
project onder de aandacht wilt brengen dan kunt u contact opnemen met het 
programmamanagement of een persbericht sturen. 
 
Gedurende de uitvoering van het OP-Zuid zal Stimulus Programmamanagement regelmatig 
bijeenkomsten en andere activiteiten organiseren voor diverse doelgroepen. In voorkomende 
gevallen zal het programmamanagement uw medewerking vragen, bijvoorbeeld om een 
presentatie over uw project te geven of uw project open te stellen voor bezoek. Ook kan het 
voorkomen dat Stimulus een beschrijving van uw project opneemt in haar jaarverslag. 
 
V Controle en verdere informatie 
Bij de eindafrekening van het project dient u bewijsmateriaal aan te leveren dat duidelijk 
maakt dat aan voornoemde communicatievoorwaarden is voldaan. U kunt daarbij denken 
aan exemplaren van drukwerk, prints van elektronische communicatiemiddelen zoals 
websites en nieuwsbrieven, presentaties en foto‟s van informatieborden, plaquettes of de 
EU-vlag (bij evenementen). 



 

 

OP-Zuid communicatievoorwaarden, versie november 2011 

 

 

 

Bijlage: Richtlijnen voor het gebruik van de logo’s en de communicatiemiddelen 
 
Richtlijnen gebruik logo’s EU en OP-Zuid 
Probeer de logo‟s waar mogelijk in blauw en geel te gebruiken. De kleur van de blauwe 
achtergrond van het EU-logo is „Pantone Reflex Blue‟ en de kleur van de gele sterren is 
„Pantone Yellow‟. (Dezelfde kleuren worden gebruikt in het OP-Zuid logo.) 
 
Pantone Reflex Blue, komt in het webpalet overeen met de kleur RGB:0/0/153 
(hexadecimaal:  000099). 
Pantone Yellow, komt overeen met de kleur RGB:255/204/0 (hexadecimaal:  FFCC00). 
 
De enige toegestane zwart-wit variant is een witte achtergrond met zwarte sterren. Voor 
drukwerk in 1 kleur mag het zwart vervangen worden door de desbetreffende kleur.  
 
Het EU-logo wordt bij voorkeur tegen een witte achtergrond afgedrukt. Achtergronden met 
verschillende kleuren of met kleuren die niet bij het blauw passen, moeten worden 
vermeden. Wanneer een gekleurde achtergrond onvermijdelijk is, moet de rechthoek met 
een WIT kader worden omgeven waarvan de breedte gelijk is aan 1/25ste van de korte zijde 
van de rechthoek. 
 
 
De sterren in het EU-logo moeten altijd met de punt naar boven wijzen en niet op hun kop 
staan. 
 

 

       goed           fout 

 

 
Voor vormgevers en drukkers is een aanvullende grafische handleiding van het EU-logo 
opvraagbaar bij: 
Directoraat-generaal audiovisuele media, voorlichting, communicatie en cultuur (DG X)  
Europese Commissie 
DGX – Eenheid B5 
Wetstraat 200, B-1049 Brussel 
Website: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_nl.htm 

 

Richtlijnen per communicatiemiddel 

1. Schriftelijk voorlichtings- en publicatiemateriaal 
2. Informatieborden 
3. Gedenkplaten 
4. Audiovisuele middelen 
5. Website 
6. Voorlichtingsevenementen 
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1. Schriftelijk voorlichtings- en publicatiemateriaal  

 Het is verplicht om op de voorkant, achterkant of in het colofon van een 
communicatiemiddel (zoals uitnodigingen voor openingen, posters, aanplakbiljetten, 
folders, brochures, leaflets, boekjes, nieuwsbrieven, jaarverslagen en persberichten) 
de volgende tekst te plaatsen: “Dit project (evt. naam project invullen) is mede 
mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid.” 

 
Evenals de volgende informatie: 
a) Het logo van de Europese Unie. 
b) Een verwijzing naar de Europese Unie. 
c) Een verwijzing naar het betrokken fonds (Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling). 
d) Het door de beheersautoriteit gekozen statement dat de meerwaarde van de 

bijstandsverlening door de Gemeenschap doet uitkomen: „Hier wordt 
geïnvesteerd in uw toekomst!‟ 

e) Het logo van OP-Zuid. 
 

 Het EU-logo moet daarbij even groot worden afgebeeld als de overige geplaatste 
regionale of nationale logo‟s. De verwijzingen moeten rechts van het logo worden 
geplaatst en moet binnen de kaders vallen. Wat betreft het OP-Zuid logo moeten de 
afmetingen dusdanig zijn dat het onderschrift “Europees Economisch 
Stimuleringsprogramma” leesbaar is. 
 

 

            

2. Informatieborden 

 Als ergens bouwwerkzaamheden aan de gang zijn, willen voorbijgangers graag 
weten wat daar gebeurt. Om uit te leggen wat er wordt gebouwd en wie daarbij zijn 
betrokken wordt een informatiebord gebruikt.  

 Het is verplicht een informatiebord te plaatsen bij buitenruimteprojecten die met geld 
van OP-Zuid zijn gefinancierd en meer dan 500.000 euro overheidsbijdrage 
ontvangen. Indien de nationale of regionale overheid afziet van het plaatsen van een 
bord, om haar eigen aandeel in de financiering van een project onder de aandacht te 
brengen, moet door middel van een eigen informatiebord op de steun van de 
Europese Commissie worden gewezen. 

 De grootte van het informatiebord moet in overeenstemming zijn met de 
belangrijkheid van het project. Er zijn hiervoor vanuit de Europese Commissie geen 
vaste maten opgesteld. De enige gestelde voorwaarde is dat het informatiedeel over 
de EU-bijdrage ten minste 25% van de totale oppervlakte van het bord moet beslaan.  
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 Het informatiedeel bestaat naast de tekst “Dit project (evt. naam project invullen) is 
mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid” uit de volgende elementen:  

 
a. Het logo van de Europese Unie. 
b. Een verwijzing naar de Europese Unie. 
c. Een verwijzing naar het betrokken fonds (Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling). 
d. Het door de beheersautoriteit gekozen statement dat de meerwaarde van de 

bijstandsverlening door de Gemeenschap doet uitkomen: „Hier wordt 
geïnvesteerd in uw toekomst!‟ 

e. Het logo van OP-Zuid. 
 

 
 

 
 

 Op informatieborden met een blauwe achtergrond mag volstaan worden met 
uitsluitend de gele sterren van het EU-logo, zonder de omtrek van de vlag aan te 
geven. De door de sterren gevormde cirkel mag in dat geval zo worden vergroot dat 
de middellijn overeenkomt met de hoogte van de tekst (zie voorbeeld hieronder). 

 

 

Europese Unie 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ET 

                                       Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! 

 Het informatiebord moet uiterlijk zes maanden na de beëindiging van de 

werkzaamheden worden verwijderd en worden vervangen door een gedenkplaat.  

3. Gedenkplaten/plaquette 

 Alle projecten moeten zichtbaar worden voor het publiek. Dit betekent dat het 
verplicht is om bij ieder project een zogenaamde gedenkplaat te plaatsen óf aan de 
buitenzijde van de gevel (waarachter het project plaatsvindt) óf aan de binnenzijde 
bijvoorbeeld achter het raam.  

 De Europese Commissie heeft geen afmetingen voor gedenkplaten vastgesteld, 
maar adviseert om liggend A3-formaat te gebruiken. Onafhankelijk van het formaat 
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moet het informatiedeel over de EU-bijdrage ten minste 25% van de totale 
oppervlakte van het bord beslaan. 

 Op alle gedenkplaten moet naast uw eigen logo en overige “deelnemers” (Gemeente, 
Stichting, Bedrijf, etc.) de tekst geplaatst te worden “Dit project (evt. naam project 
invullen) is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid”, alsmede de volgende informatie: 
 
a) Het logo van de Europese Unie. 
b) Een verwijzing naar de Europese Unie. 
c) Een verwijzing naar het betrokken fonds (Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling). 
d) Het door de beheersautoriteit gekozen statement dat de meerwaarde van de 

bijstandsverlening door de Gemeenschap doet uitkomen: „Hier wordt 
geïnvesteerd in uw toekomst!‟ 

e) Het logo van OP-Zuid. 
 

4. Audiovisuele middelen 

Het is verplicht om in audiovisuele middelen, zoals een film, de omslag van een dvd 
of een powerpoint-presentatie de tekst te plaatsen “Dit project (evt. naam project 
invullen) is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid”, alsmede de volgende informatie: 

 
a) Het logo van de Europese Unie. 
b) Een verwijzing naar de Europese Unie. 
c) Een verwijzing naar het betrokken fonds (Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling). 
d) Het door de beheersautoriteit gekozen statement dat de meerwaarde van de 

bijstandsverlening door de Gemeenschap doet uitkomen: „Hier wordt 
geïnvesteerd in uw toekomst!‟ 

e) Het logo van OP-Zuid. 
 

5. Website  

Op de website van de begunstigde dient naar de subsidie verwezen te worden, door 
het opnemen van de tekst “Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit 
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid” en de 
volgende informatie: 
 
a) Het logo van de Europese Unie. 
b) Een verwijzing naar de Europese Unie. 
c) Een verwijzing naar het betrokken fonds (Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling). 
d) Het door de beheersautoriteit gekozen statement dat de meerwaarde van de 

bijstandsverlening door de Gemeenschap doet uitkomen: „Hier wordt 
geïnvesteerd in uw toekomst!‟ 

e) Het logo van OP-Zuid. 
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Daarnaast moet een hyperlink worden gemaakt naar de andere websites van de 
Europese Commissie m.b.t. EFRO zoals http://www.europarl.eu.int en 
http://europa.eu 
 

6. Voorlichtingsevenementen 

Het is verplicht om op voorlichtingsevenementen (conferenties, seminars, beurzen en 
tentoonstellingen) melding te maken van de EFRO-bijdrage door op de locatie de 
Europese vlag op te hangen en op aanverwante communicatiemiddelen zowel de 
tekst “Dit project (evt. naam project) is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit 
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid “, op te 
nemen, als de volgende informatie: 

 
a) Het logo van de Europese Unie. 
b) Een verwijzing naar de Europese Unie. 
c) Een verwijzing naar het betrokken fonds (Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling). 
d) Het door de beheersautoriteit gekozen statement dat de meerwaarde van de 

bijstandsverlening door de Gemeenschap doet uitkomen: „Hier wordt 
geïnvesteerd in uw toekomst!‟ 

e) Het logo van OP-Zuid. 
 

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Stimulus Programmamanagement, team 
Communicatie, via tel. 040 237 01 00 of communicatie@stimulus.nl.  

http://www.europarl.eu.int/
http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/lvb/l60015.htm

