
 

 

 

OBLIGACIÓ DE PUBLICITAR FONS FEDER / Ministeri de Ciència i 

Innovació  

 

Segons normativa, 

“En el material inventariable adquirido, en los contratos y en las publicaciones y otros 

resultados a los que pueda dar lugar el proyecto subvencionado, deberá mencionarse al 

Ministerio de Ciencia e Innovación como entidad financiadora, citando el número de referencia 

asignado al proyecto. En el caso de que el proyecto estuviera cofinanciado por fondos FEDER, 

también deberá citarse de forma explícita este hecho, de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 115, 116 y 117 del Reglamento (CE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 17 de diciembre de 2013 (DO L347/320 de 20 de diciembre de 2013)”. 

Aquesta obligació s’ha fet extensiva a tots els projectes de la convocatòria del Plan Nacional 

2015 en endavant, finançats o no amb fons FEDER. 

En els projectes de 2016 en endavant, cal citar l’Agencia Española de Investigación (AEI).  

 !! L’incompliment d’aquesta obligatorietat pot implicar el retorn de tot l’import concedit.   

 

Exemples concrets: 

1) Publicacions científiques: cal incloure la referència del projecte, el Ministeri/AEI i 

FEDER: 
Proyecto (indicar  referència), financiado por: FEDER/Ministerio  de  Ciencia  e Innovación - 

Agencia Estatal de Investigación. En cas de limitació d’espai: MCI/AEI/FEDER, UE. 

2) Altres accions de difusió: webs, jornades, seminaris, congressos, etc. Com a norma 

general, en totes les actuacions d’informació i publicitat, cal mostrar aquests elements: 

Emblema de la Unió Europea - menció al Fons FEDER i el lema “Una manera de hacer 

Europa”. 

El logotip del Ministeri. 

Referència del projecte finançat. 

 

  
 

Addicionalment, és necessari recopilar la següent justificació documental:  

- Programa, web del congrés i en qualsevol altra activitat de difusió prèvia al congrés. 

- Presentacions del congrés i qualsevol altre document que es destini al públic o als 

participants. 

- Publicacions derivades del congrés, ja sigui publicació de les actes o altres 

documents, tant en paper com en altres suports. 

A més, durant la realització del congrés serà necessària la disposició d’un cartell 

(mínim A3) en un lloc visible al públic, amb la informació del projecte i els logos del 

Ministeri/FEDER, així com referència a l’Objectiu temàtic. 



ALTRES OBLIGACIONS DE PUBLICITAT 

Processos de contractació i compres: 

- Cal que constin els logotips corresponents i informació sobre la font de finançament en el plec 

de clàusules inicials i en el document de contractació. 

- Caldrà enviar una foto de l’equip inventariat amb els adhesius que corresponguin. 

- Contractació de personal laboral: tant en la convocatòria de personal com en el contracte. 

- Adquisició de material inventariable: equips informàtics, de laboratori o qualsevol material 

inventariable, s’enganxaran etiquetes amb la imatge de l’entitat que els finança. 

En cas de dubte, contacteu amb la UGAD. 

 

Per a més informació: 

Legislació: Reglamento (CE) No. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que 

se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 

Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se 

deroga el Reglamento (CE) No. 1083/2006 del Consejo, se recoge la normativa que regula la 

gestión de estos Fondos. 

Instruccions del MCI per al compliment del Pla de Comunicació FEDER 2014-20 per a projectes 

cofinançats: Breve manual comunicación 2014-20 

Logotips: 

EU 

MCI 

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/se/Documents/MANUAL_para_Pagina_Web.pdf
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_es.htm
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/AEI/imagenes/MICINN_Gob_AEI_1.jpg

