FONS NEXT GENERATION: INSTRUCCIONS PER A ACCIONS DE
COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ
D'acord amb les instruccions emeses pels diferents organismes responsables dels
Fons Next Generation-UE, en els quals s'enquadren el Mecanisme de Recuperació i
Resiliència (MRR) i el REACT-UE, passem a detallar les obligacions en matèria de
comunicació i publicitat:

1. Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR):
1- Reglament del MRR, article 34:
“2. Els perceptors de fons de la Unió faran esment de l'origen d'aquest
finançament i vetlaran per donar-li visibilitat, inclòs, quan siga procedent,
mitjançant l'emblema de la Unió i una declaració de finançament adequat
que indique «Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU», en
particular quan promoguen les accions i els seus resultats, facilitant
informació coherent, efectiva i proporcionada dirigida a múltiples
destinataris, inclosos els mitjans de comunicació i el públic”.

2- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es
configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, article 9:
Les actuacions de comunicació relacionades amb l'execució del Pla
incorporaran el logo oficial del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència del Regne d'Espanya, en els termes que es comuniquen per
l'Autoritat Responsable.
3.b … en tots els projectes i subprojectes que es desenvolupen en execució del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència haurà d'exhibir-se de manera
correcta i destacada l'emblema de la UE amb una declaració de finançament
adequat que diga (traduïda a les llengües locals quan siga procedent)
"finançat per la Unió Europea - *NextGenerationEU", al costat del logo del
PRTR…

- Pastilla per a les accions de publicitat i comunicació amb les
actuacions MRR:

Enllaç a la plantilla per a documents word:
https://intralabora.gva.es/es/plantilles

Enllaç al model per a accions de comunicació:
https://labora.gva.es/documents/166000883/174704066/Pastilla+MRR/02e4c85
a-3461-4460-ba1b-6cc5371269df?t=1634800219929

2. REACT-UE:
1- REGLAMENT (UE) N o 1303/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL
CONSELL
a. Anexo XII. Secció 2.2:
Responsabilitats dels beneficiaris:
1. En totes les mesures d'informació i comunicació que duga a terme, el
beneficiari haurà de reconéixer el suport dels Fons a l'operació mostrant:
a) l'emblema de la Unió, de conformitat amb les característiques
tècniques establides en l'acte d'execució adoptat per la Comissió
conforme a l'article 115, apartat 4, i una referència a la Unió Europea;
b) una referència al Fons o els Fons que donen suport a l'operació.

2- REGLAMENT (UE) 2020/2221 PER EL QUAL ES MODIFICA EL
REGLAMENT 1303/2013:
a. Anexo VII bis. Secció 2.14:
Les referències al “Fons”, “Fons” o “Fons EIE” en la secció 2.2 de l'annex XII es
completaran amb la referència “finançat com a part de la resposta de la

Unió a la pandèmia de COVID-19”, quan el suport financer a les operacions
es preste amb càrrec als recursos REACT-UE.

- Pastilla per a les accions de publicitat i comunicació amb les
actuacions REACT-UE:

Enllaç a la plantilla per a documents word:
https://intralabora.gva.es/es/plantilles

Enllaç al model per a accions de comunicació:
https://labora.gva.es/documents/166000883/174704066/Pastilla+REACTUE/a519c1e9-4910-4ac6-b33f-578cb534c70c?t=1634800614702

