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1. BEVEZETŐ  

A Kézikönyv Tájékoztatási és Kommunikációs részének célja a (potenciális) 
kedvezményezettek felvilágosítása az EU és az Interreg V-A SI-HU Együttműködési Program 
vonatkozásában a tájékoztatási és kommunikációs tevékenységekkel kapcsolatosan fennálló 
követelményekről. Jelen útmutató minden kedvezményezett vonatkozásában egységesen 
alkalmazandó. A kedvezményezett feladatait képezi a nyilvánosság tájékoztatása a program 
keretében elnyert ERFA támogatás összegéről, valamint a társfinanszírozás révén a projekt 
keretében elért eredményekről és hatásokról.  
 
A 2014-2020-as támogatási időszak vonatkozásában az Európai Bizottság a korábbiaknál 
nagyobb hangsúlyt helyez az eredmények kommunikálására. A Bizottság reményei szerint az 
állampolgárokban jobban tudatosulnak majd az európai támogatásokkal elért eredmények, 
több potenciális projektpartner érdeklődése kelthető fel és az átláthatóság is növelhető. 
 

2. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK  

Az 2014-2020-as időszakra nézve az információval és kommunikációval kapcsolatos jogi 
követelményeket a közös rendelkezéseket tartalmazó 1303/2013/EU rendelet (VR) 
tartalmazza. 
A kedvezményezett felelősségi körébe az alábbiak tartoznak:  

1. a projekt részére nyújtott ERFA támogatás elismerése az uniós embléma és az 
Unióra, valamint a támogatást nyújtó alapra való hivatkozás alkalmazásával, 

2. a nyilvánosság tájékoztatása a kapott ERFA támogatásról az alábbiak segítségével:  
a. a projekt honlapja (amennyiben van) rövid leírást tartalmaz a projektről, 

megemlítve annak céljait, az elért eredményeket, feltüntetve az uniós 
pénzügyi támogatás összegét, 

b. a nyilvánosság számára jól látható helyen, például egy épület bejáratánál, 
legalább egy darab, (minimum A3-as méretű) plakát elhelyezése, amely 
tájékoztatást ad a projektről, ill. az Uniótól kapott pénzügyi támogatásról 

(azon projektek esetében, melyek nem esnek a 4. és 5. pont követelményei 
alá), 

3. annak biztosítása, hogy a projektben résztvevők tájékoztatást kapnak az ERFA 
támogatásról (a kiadott igazolásoknak (pl. jelenléti ív), és minden más, a projekt 
megvalósításához kapcsolódó dokumentumnak tartalmaznia kell az arra való 
utalást, hogy a projekt ERFA támogatásban részesült),  

4. infrastrukturális vagy építési tevékenységet tartalmazó minden egyes projekt 
esetében, amennyiben közpénzekből nyújtott támogatás teljes összege 
meghaladja az 500 000 EUR-t,  a kedvezményezett a végrehajtás során köteles a 
nyilvánosság számára jól látható helyen, egy ideiglenes, nagyméretű hirdetőtáblát 
elhelyezni,  

5. a kedvezményezett minden olyan projektnél, amely esetében teljesül, hogy:  
a. a közpénzből nyújtott támogatás összességében meghaladja az 500 000  

EUR-t, 
b. a projekt eszközbeszerzésére, infrastruktúra finanszírozására vagy építési 

tevékenységre vonatkozik, 
a projekt befejezését követő 3 hónapon belül kihelyez a nyilvánosság számára jól 
látható helyre egy nagyméretű állandó tájékoztató táblát vagy hirdetőtáblát. A 
tájékozató táblának vagy hirdetőtáblának tartalmaznia kell a projekt címét és fő 
célkitűzését, valamint azt az Európai Bizottság által elfogadott rendelet 115. cikk (4) 
bekezdése szerint előírt technikai jellemzőknek megfelelően kell elkészíteni. 
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3. PROGRAMSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK  

A Program a  közös rendelkezéseket tartalmazó végrehajtási rendeletben foglalt  
követelmények teljesítése érdekében Arculati Kézikönyvet hagyott jóvá, amely meghatározza 
a Program kötelező logóját és annak használati módjait. A kedvezményezettek a projekt 
megvalósításának teljes időszakában kötelesek a Program logójának használatára, vagyis 
minden dokumentumon, a honlapon (ha van), a projekthez kapcsolódó kommunikáció során, 
a közbeszerzési eljárásokban, rendezvényeken, kiadványokon, stb. fel kell tüntetni azt.   
 
Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program legfontosabb arculati 
eleme a program logó a 2014-2020 támogatási időszak során. A program logó használata a  
közös rendelkezéseket tartalmazó végrehajtási rendeletben meghatározott követelmények 
teljesítésének alapeleme (lásd az Általános követelmények 1. pontját). 
 
Mivel az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program esetében határon 
átnyúló együttműködésről van szó, a tájékoztatással és a nyilvánosság felé való 
kommunikációval kapcsolatos tevékenységeknek a nyelvhasználat tekintetében is vissza kell 
ezt tükrözniük. Ennek alapján a tájékoztatás és a kommunikáció nyelvét a célközönség nyelve 
szerint kell kiválasztani, azaz: szlovén, magyar, és/vagy angol nyelven a kétnyelvű megjelenést 
előnyben részesítve.   

3.1 A logó  

A logó az Interact Program egységes védjegy-kezdeményezésén alapul, melynek a 
középpontjában az Interreg logó áll. A logó bal oldalán található grafikai elem azt hivatott 
kifejezni, hogy a határon átnyúló együttműködés Szlovénia és Magyarország 
közreműködésével zajlik. A logó tartalmaz olyan elemeket is, melyek már az előző támogatási 
időszakban is használatban voltak. A Szlovénia - Magyarország szövegrész a két résztvevő 
tagállamot jelöli. Alatta az Európai Unióra és az Európai Regionális Fejlesztési Alapra (ERFA) 
történik hivatkozás. 

 
A színes program logó legkisebb megengedett mérete nyomtatott anyagokon a következő: 

 
 
Mivel a program keretében törekedni kell a kétnyelvű kiadványokra, rendezvényekre, stb., 
ezért a logó használatra javasolt alapverziója a színes, kétnyelvű változat (amennyiben 
alkalmazása lehetséges, ehhez lásd az alábbi követelményeket).  
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3.1.1 A logó nyelvi változatai 

Mivel a tájékoztatás és kommunikáció nyelvét a célközönség nyelve alapján kell kiválasztani, 
így a logó is létezik minden szükséges nyelvi változatban, vagyis van szlovén, magyar, 
kétnyelvű és angol változat is. 
 

 
 

 
 

 
 

 

szlovén változat 
 

magyar változat 
 

kétnyelvű változat 
 

angol változat 
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3.1.2 A logó színei és színváltozatai  

 
A program logó színei (a grafikai elem nélkül):  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  A bal oldalon található garfikai elem az alábbi színekből áll:  
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A program logó színváltozatai:  

 

3.2 A logó helyes használata  

A logót körülvevő védett terület (melynek üresen hagyása minden körülmények között 
kötelező) a maga vizuális és tartalmi megjelenésével már önmagában is koherens egységet 
alkotó logónak még további jelentőséget kölcsönöz. A színes logót leginkább fehér háttéren 
helyezzük el, jobbra igazítva (kivétel az elektronikus média). A védett terület (fehér sáv) 
nagysága a logó magasságától függ (x). A logót minden oldalról körülvevő védett sáv 
szélessége x/3. 

 
 

színes változat, melyet 
alapesetben használni kell 

szürkeskálás változat, arra az 
esetre, ha a színes változat 
alkalmazására nincs 
lehetőség 
 

fekete-fehér változat, arra 
az esetre, ha a színes 
változat alkalmazására 
nincs lehetőség 
 

 
inverz változat 
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Az alapértelmezett logó a színes változat, lehetőség szerint ezt kell használni. Ideális esetben 
a logót fehér háttérrel használjuk. Színes háttér más alternatíva hiányában jön csak 
számításba, de a háttérszínnek nagyon világosnak kell lennie. Ha a háttér túlságosan sötét, a 
logót fehér téglalapba kell elhelyezni, melynek a mérete minimum a védett terület 
kiterjedésének megfelelő.  
 

 
 

Ha a logót színes háttéren fehér téglalap nélkül helyezzük el, ügyelni kell rá, hogy a védett 
zónába szöveg vagy más grafikus elem ne kerüljön. Kisméretű reklámtárgyaknál (pl. ceruza, 
pendrive, radírgumi) alkalmas esetben a logó elhelyezhető színes háttéren is. A logó fekete-
fehér vagy inverz változatban is használható.  
 
 
 
 
 
 

a védett terület (az ábrán szürke) 
 

a védett terület magassága minimum x/3 + x + x/3  
a védett terület szélessége minimum x/3 + y + x/3  
 
 

megengedett, de nem ajánlott 
logóhasználati mód 
 

sötétebb háttéren a színes logót 
fehér téglalapba kell helyezni 
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Íme néhány példa a logó helytelen használatára: 

 
 
Kisméretű reklámtárgyak vagy nyomtatott anyagok (pl. névjegyek) esetén, ahol a 60 mm-es 
szélességű változat elhelyezése nem lehetséges, a logó kivételesen 53-60 mm-es 
mérettartományban is alkalmazható. A legkisebb változat csak egyéb, kisebb 
reklámtárgyaknál használható, mint pl. a ceruza vagy pendrive, ahol a nyomtatási felület túl 
kicsi (színesben, fekete/fehérben vagy inverz változatban) de minimum 38,1 mm szélesség 
kötelező. 
 

 
 
A program logó minden változata elérhető a program weboldalán: www.si-hu.eu.  
 
 
 

a háttér túl sötét a színes logóhoz a háttér túl sötét a szürkefokozatos logóhoz,  
a logót fehér téglalapra kell helyezni 

 

          tilos a logót bármilyen formában eltorzítani, megnyújtani, elferdíteni vagy módosítani 

 

tilos a logóból elemeket eltávolítani, vagy az 
elemek összerendezését máshogy 
megváltoztatni (kivétel a minimális logó) 

 

tilos a logót elforgatni 

ha fehér téglalap nélkül használjuk a logót, a 
védett területnek szabadon kell maradnia 

tilos az árnyékolás vagy másfajta 
módosítás használata 

 

http://www.si-hu.eu/
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3.2.1 Példák a logó használatára 

 

Kiadványok 

A logót a kiadvány címlapjának jobb felső sarkában, minimum 60 mm szélességben kell 
elhelyezni, sötétebb háttér esetén fehér téglalapban (védett zóna), illetve használható a 
fekete/ fehér vagy az inverz színű változat is. 

 
 
 
Poszter 

Az EU különféle Alapjaira vonatkozó Közös Rendelkezésekről szóló 1303/2013/EU rendeletben 
(VR) foglaltaknak megfelelően valamennyi Kedvezményezett (Projektpartner) köteles 
legalább egy posztert, a projektjét illető információkkal, beleértve az Uniós pénzügyi 
támogatást is (legalább A3 méretben), egy a nyilvánosság számára jól látható helyen 
elhelyezni, mint pl. egy épület / iroda bejárata. Az információs poszterhez szabadon 
felhasználható minta, illetve tervezet a program honlapján elérhető.  
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Reklámanyagok 

A reklámtárgyak készítésének legáltalánosabb célja a figyelem felhívása a projektre. E tárgyak 
szolgálhatnak ajándékként rendezvényeken, konferenciákon, illetve szélesebb körű 
figyelemfelkeltő kampányok keretében. A reklámtárgyakat lényegükből kifolyólag nagy 
mennyiségben állítják elő - a rájuk nyomtatott kombinált program és projekt logó teszi őket 
egyedivé. Az ilyen termékek rendszerint viszonylag kicsik és alacsony költségűek, és a projekt 
fő üzenetének fontos hordozói lehetnek. A projekteknek ezért minden reklámtárgynál 
vizsgálni kell annak alkalmasságát a projekt üzenetetének hordozása, a projekt reklámozása 
és a tárgy hasznossága tekintetében. A reklámtárgyak vásárlása az összes többi költséghez 
hasonlóan csak akkor engedélyezett, ha szerepelnek a pályázati formanyomtatványon és a 
Program jóváhagyta őket. A reklámtárgy legyen praktikus, találó és kreatív, hogy 
emlékezetessé váljon. 
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Kisebb reklámtárgyak 

A kisebb reklámtárgyakon csak a legkisebb logóváltozat használható.  

 
 
Rendezvények 

Minden rendezvényhez kapcsolódó dokumentumot (meghívó, résztvevők listája, 

prezentációk, közbeszerzési dokumentumok, stb.) is megfelelően meg kell jelölni a program 

logójával. Sajtótájékoztatókon a program logónak láthatónak kell lennie, és hivatkozni kell az 

Együttműködési Program keretében nyújtott ERFA társfinanszírozásra. 

Honlap 

A logót a projekt honlapjának bal felső sarkában kell elhelyezni a honlapon használt nyelvnek 

megfelelő változatban.  

 

Beszerzések/beruházások 

A beszerzett termékeket és a beruházásokat a közös rendelkezéseket tartalmazó végrehajtási 

rendelet szerint vagy állandó tájékoztató táblával/ hirdetőtáblával, vagy a kisebb/irodai 
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eszközöket matricákkal kell megjelölni. A beszerzett eszközön jól látható helyen, megfelelő 

méretű logót kell elhelyezni (a tárgy méretéhez képest). 

 

3.2.2 A program logó együttes használata más logókkal 

A program logó használatára a legtöbb esetben más logókkal (partnerek, intézmények, 
társfinanszírozók, stb. logóival) együtt kerül sor. Ilyen esetekben figyelemmel kell arra lenni, 
hogy a program logójának az összes többi logónál nagyobb méretűnek kell lennie (magasságát 
vagy szélességét tekintve). Ez alól egy esetben tehető kivétel, nevezetesen projekt logók 
használatakor (amennyiben létezik ilyen), például roll-upok esetében, ahol azok, mint grafikus 
elemek nagyobb méretűek lehetnek a program logójánál. 

3.2.3 A logó használatának elmaradása/a helytelen használat következményei  

 
A kötelező program logó feltüntetésének és ezáltal a közös rendelkezéseket tartalmazó 
rendeletben vázolt alapvető követelmények teljesülésének elmaradása a támogatás egy 
részének megvonását eredményezheti. A költségek levonására akkor is sor kerülhet, ha a logót 
hibás módon használják (túl kicsi méret, torzulás, a logó a nem megfelelő háttér miatt nem 
látható, stb.). 

4. KAPCSOLAT 

A Tájékoztatásra és Kommunikációra vonatkozó Útmutatóval és követelményekkel 
kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén kérjük, keresse az Interreg V-A Szlovénia-
Magyarország Együttműködési Program Közös Titkárságát.  
 
Kapcsolattartó: mag. Jasmina Litrop 
Trubarjeva 11 
SI-2000 Maribor 
Tel. (+386) 1 400 3162 
E-Mail: si-hu.svrk@gov.si 

címkeméret: 70 x 22 mm 
logoméret: 60 mm szélesség - középre helyezve 
 

címkeméret: 70 x 30 mm 
logoméret: 60 mm szélesség - középre helyezve 
 


