Eesti – Norra koostööprogrammi „Green ICT“ projektide
teavitustingimused
Projektidele seatud teavitusnõuded ning –kohustused on seotud projekti toetuse summaga:
a) Koduleht
• Kui projekti ei ole kaasatud Norra partnereid ning toetus jääb alla 150 000
eurot, siis loetakse teavituskohustus täidetuks, kui toetuse saaja lisab projekti kohta
teavituse ning EAS ja Norra finantsmehhanismi kaksiklogo oma ettevõtte ja Eesti
partnerite kodulehele. Kaksiklogo on kättesaadav programmi kodulehel:
www.eas.ee/norratoetus (eesti keeles) ja www.eas.ee/norwaygrants (inglise keeles).
• Kui projekti on kaasatud Norra partner või on toetus vähemalt 150 000 eurot,
tuleb luua eraldi projektile pühendatud veebileht nii eesti kui inglise keeles.
Kodulehe võib luua ka ettevõtte olemasolevale kodulehele eeldusel, et projekti info
on leitav kodulehe avamenüüst.
• Kodulehele tuleb lisada projekti pealkiri, elluviijad, projekti eesmärk, partnerite
kontaktid ning peamine kontaktisik, kelle poole projekti vastu huvi tundvad isikud
saavad pöörduda. Ka peab koduleht sisaldama projekti saavutusi ning pildimaterjali
projekti edenemise kohta.
b) Teavitusüritused
• Kui toetus ületab 500 000 euro piiri, peab toetuse saaja korraldama kolm
teavitustegevust projekti edenemise, saavutuste ja tulemuste kohta, näiteks seminar või
konverents huvigruppidega, sh projekti avamise – või lõpuüritus.
• Kui toetus jääb alla 500 000 euro, piisab kahest väiksema ulatusega
teavitustegevusest.
• Kui teavitusüritused toimuvad virtuaalselt, siis on vajalik tagada ka tõendusmaterjal
hilisemaks ürituse toimumise ja osalejate tõendamiseks vastavalt korraldusasutuse
juhistele virtuaalüritustel osalemise kontrolljälje tagamiseks (projekti aruandluse
juhend Lisa 4).
• Projektide rakendamisega seotud infoürituste (konverentsid, seminarid) korraldajad
kohustuvad otseselt teada andma ja nähtavaks tegema EASi ja Norra
finantsmehhanismide kaudu antava toetuste kasutamise (logo kasutamine, võimalusel
püstaluse vms kasutamine).
c) Infokandja (stend)
• Investeeringuprojektidel (projektid, mille elluviimiseks kasutatakse regionaalabi),
mille toetus ületab 50 000 eurot, on kohustus panna põhiprojekti elluviimise ajaks
ettevõttesse üles infokandja (stend), mis teavitab toetuse saamisest (projekti elluviijad,
projekti nimetus, toetus ja logod).
• Hiljemalt kuus kuud pärast projekti lõpuleviimist asendab projekti elluviija stendi
alalise tahvliga, kus on kirjas projekti nimetus, elluviijad ja EAS/Norway Grants
kaksiklogo. Stendi suurus 200x300mm, valgel taustal musta kirjaga.

