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TECNIOspring PLUS. ACCIONS DE PUBLICITAT 

 

1. En qualsevol actuació de comunicació, difusió externa o publicitat, inclòs una conferència o 

seminari, o qualsevol altre tipus d’informació o material promocional (fullets, dossiers, pòsters, 

presentacions...) s’haurà d’exhibir l’emblema europeu, el logotip d’ACCIÓ i el de TECNIOspring 

PLUS i d’un text que digui: 

 

“Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de 

la Unió Europea sota l’acord de subvenció Marie Skłodowska-Curie No 712949 (TECNIOspring 

PLUS), així com de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de 

Catalunya”. 

 

L’emblema de la UE ha de tenir proporcions adequades en relació amb la resta de logos (no 

pot ser més petit) 

 

   
 

2. En equipaments finançats en part o en la seva totalitat pel programa TECNIOspring PLUS, hauran 

de portar un adhesiu on s’haurà d’exhibir l’emblema europeu, el logotip d’ACCIÓ i el de 

TECNIOspring PLUS i d’un text que digui: 

 

“Aquest equipament és part d’un projecte ha rebut finançament del programa de recerca i 

innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea sota l’acord de subvenció Marie Skłodowska-

Curie No 712949 (TECNIOspring PLUS), així com de l’Agència per a la Competitivitat de 

l’Empresa de la Generalitat de Catalunya”. 

 

L’emblema de la UE ha de tenir proporcions adequades en relació amb la resta de logos (no 

pot ser més petit) 
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3. En quant a publicacions d’articles a revistes científiques i sol·licituds de protecció de resultats 

(incloses patents) en els quals s’incloguin resultats d’investigacions científiques dutes a terme 

en part o en la seva totalitat en el marc del programa TECNIOspring PLUS: 

 

“El projecte que porta a aquests resultats ha rebut finançament del programa de recerca i 

innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea sota l’acord de subvenció Marie Skłodowska-Curie 

No 712949 (TECNIOspring PLUS), així com de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de 

la Generalitat de Catalunya” 

 

 

4. En el cas que els resultats del projecte s’incorporin a un estàndard europeu i/o internacional 

s’haurà d’incloure un text que digui:  

 

“Els resultats incorporats a aquest estàndard han rebut finançament del programa de recerca 

i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea sota l’acord de subvenció Marie Skłodowska-

Curie No 712949 (TECNIOspring PLUS), així com de l’Agència per a la Competitivitat de 

l’Empresa de la Generalitat de Catalunya”. 

 

 

5. Tota publicitat en relació al projecte finançat, en qualsevol forma i per qualsevol mitjà, haurà 

d’indicar que només expressa l’opinió de l’autor i que ni la UE ni ACCIÓ són responsables de l’ús 

que es pugui fer de la informació facilitada. 

 

 

6. Sempre que sigui possible, les factures de despeses viatges i de recerca imputades al projecte 

cofinançat hauran d’incloure el següent concepte “Projecte TECSPRXX-X-00XX Programa 

TECNIOspring PLUS ACCIÓ (H2020 – Marie Skłodowska-Curie). 
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TECNIOspring PLUS. PUBLICITY ACTIONS 

 

1. In any communication action, external diffusion or publicity, including conferences and seminars 

or any other type of information or promotional material  (brochures, leaflet, posters, 

presentations…) the European emblem and both ACCIÓ and TECNIOspring PLUS logo have to 

be shown followed by this statement: 

 

“This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 712949 

(TECNIOspring PLUS) and from the Agency for Business Competitiveness of the Government 

of Catalonia”. 

 

The European emblem should be given appropriate prominence in relation with the rest of 

logos (it cannot be smaller). 

 

   
 

2. Any equipment partly or fully funded by TECNIOspring PLUS programme must have an sticker 

on it showing the European emblem and both ACCIÓ and TECNIOspring PLUS logo and the 

following statement: 

 

“This equipment is part of a project that has received funding from the European Union’s 

Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant 

agreement No 712949 (TECNIOspring PLUS) and from the Agency for Business 

Competitiveness of the Government of Catalonia”. 

 

The European emblem should be given appropriate prominence in relation with the rest of 

logos (it cannot be smaller). 
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3. In case of papers and patents in which research results are presented and have been achieved 

partially or totally in the framework of TECNIOspring PLUS programme:  

 

“The research leading to these results has received funding from the European Union’s 

Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant 

agreement No 712949 (TECNIOspring PLUS) and from the Agency for Business 

Competitiveness of the Government of Catalonia” 

 

 

4. In case the project results are incorporated in a European or International Standard it must 

include the following statement:  

“Results incorporated in this standard have received funding from the European Union’s 

Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant 

agreement No 712949 (TECNIOspring PLUS) and from the Agency for Business 

Competitiveness of the Government of Catalonia”  

 

 

5. Any publicity in respect of the funded project, in whatever form and on or by whatever medium, 

must specify that it reflects only the author’s views and that the European Union and ACCIÓ are 

not liable for any use that may be made of the information contained therein.  

 

 

6. As far as possible, the research invoices related with the project should include in its concept 

“Project TECSPRXX-X-00XX Programme TECNIOspring PLUS ACCIÓ (H2020 – Marie 

Skłodowska-Curie). 

 

 


