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Manuál pro pořádání Open Days (slavnostního ukončení projektu) 

Základní povinnosti: 

- Povinnost pořádat Open Days je stanovena pro příjemce u projektů/operací se schválenou dotací 

přesahující výši 50 mil. Kč. 

- Příjemce s povinností Open Days uspořádá tuto akci nejpozději před podáním 3. Zprávy o 

udržitelnosti. 

- Smyslem Open Days je informovat veřejnost o realizovaném projektu podpořeném z Evropských 

strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESIF“) a konkrétně z Operačního programu Podnikání 

a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“). 

- Cílem Open Days a povinné publicity s tím spojené je motivace dalších potenciálních žadatelů 

k využití podpory z ESIF. 

Základní publicita: 

1. Příjemce, který pořádá Open Days, informuje (ideálně 5 pracovních dnů předem) o konání této 

akce prostřednictvím zprávy na:   

o svých webových stránkách (pokud je příjemce vlastní), nebo 

o jiných platformách sloužících k uveřejňování veřejně dostupných informací (například 

úřední deska obce, inzerce v tištěném médiu, sociální sítě apod). 

V rámci akce příjemce zajistí účast regionálního/celostátního (dle uvážení příjemce) média a 

publikování zprávy o uskutečněné akci v těchto médiích. Zpráva musí obsahovat informaci o 

podpoře projektu/operace z ESIF, resp. z OP PIK tzn. obsahovat logo EU a doprovodný text platný 

pro OP PIK. 

2. V případě, kdy příjemce není schopen uskutečnit akci z důvodů provozních, kapacitních, 

hygienických apod., zajistí publikování informace o dokončení tohoto projektu/operace 

prostřednictvím inzerce v rámci regionálního/celostátního (dle uvážení příjemce) tištěného média. 

Pro regionální tištěné médium je stanoven formát této inzerce na velikost minimálně 2x A5, pro 

celostátní tištěné médium formát o velikosti minimálně A5. Inzerce musí naplňovat podmínky 

povinné publicity, tzn. obsahovat logo EU a doprovodný text platný pro OP PIK.  Alternativou 

tištěného média může být rovněž jeho elektronická verze.  

Po uskutečnění Open Days, je příjemce povinen doložit výstupy, které prokazují uskutečnění akce. Tyto 

výstupy příjemce předloží nejpozději spolu s 3. Zprávou o udržitelnosti (vždy však veškeré výstupy 

doloží souhrnně v rámci jedné Zprávy o udržitelnosti). 

V rámci výstupů příjemce doloží minimálně: 

a) V případě konání akce: 

1. fotografie z konání akce; 

2. zprávu o konání akce – odkaz na web příjemce či jinou platformu, kde byla zpráva 

zveřejněna; 

3. publikovanou zprávu regionálního/celostátního média - kopie zprávy u tištěného média 

a/nebo odkaz na web tohoto média. 
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b) V případě zajištění akce pomocí inzerce u regionálního/celostátního média: 

1. kopii inzerce u tištěného média a/nebo odkaz na web tohoto média. 

V případě dotazů k podobě a náležitostem publicity (například k inzerci a jejímu rozsahu), může 

příjemce využít konzultace s oddělením komunikace a publicity operačního programu Ministerstva 

průmyslu a obchodu. 

Účastníci: 

- Počet účastníků akce Open Days není nijak limitován1. 

- Příjemce prokazatelně pozve prostřednictvím depeše v MS2014+ na tuto akci zástupce Řídicího 

orgánu OP PIK (dále jen „ŘO OP PIK“), a to minimálně 5 pracovních dní před konáním akce. Za 

splnění povinnosti se považuje prokazatelné pozvání zástupců ŘO OP PIK, pokud se zástupci ŘO OP 

PIK nemohou akce zúčastnit, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti příjemce. 

- Kromě výše popsaného a účasti regionálního/celostátního média je pozvání dalších účastníků plně 

na rozhodnutí pořadatele akce. ŘO OP PIK doporučuje pozvat zástupce obce, pracovníky, kteří se 

podíleli na realizaci, veřejnost apod. 

Místo konání akce: 

- Místo realizace, místo dopadu, případně sídlo příjemce, není-li místo realizace/dopadu pro 

veřejnost přístupné, nebo je-li míst realizace/dopadu více a dle uvážení příjemce je sídlo příjemce 

pro konání OPEN DAYS vhodnější. 

Ostatní ustanovení: 

- ŘO OP PIK pořadateli doporučuje, aby sestavil harmonogram akce. V případě účasti zástupce/ů ŘO 

OP PIK na akci, by měl příjemce vyhradit prostor zástupci ŘO OP PIK k projevu. 

                                                           
1 Platí pouze za předpokladu splnění všech aktuálně platných protiepidemických opatření. 


