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    Gyakran ismételt kérdések (GYIK) 

Interreg V-A Szlovénia-Magyarország 2014-2020 

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 

1. Hol ill. mely esetekben kell a program logóját megjeleníteni? 
A program logót a Kedvezményezettek (Projektpartnerek) a projektmegvalósítás teljes időtartama alatt 
kötelesek használni, azaz valamennyi dokumentumon, honlapon, projekttel kapcsolatos mindennemű 
kommunikáció során, közbeszerzési eljárások során, rendezvények és közzétételek esetén, stb.. A logó az 
Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program vizuális identitásának legfontosabb eleme 
a 2014-2020 közötti programozási időszakban. A logó segítségével válik láthatóvá az Európai Unió és az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap, mint a társfinanszírozás forrása. A program logó megjelenítése a 
Tájékoztatás és Kommunikáció (Megvalósítási kézikönyv Kedvezményezettek számára – 6. rész) 
útmutatóban foglaltaknak megfelelően kötelező, és azt rendszerint kétnyelvű, színes változatban kell 
megjeleníteni.   

 
2. A program logó melyik változatát kell használnom? 

A program logó négy nyelvi változatban (kétnyelvű, angol, szlovén, magyar) áll rendelkezésre és minden 
nyelvi változat négy színváltozatban (színes, szürkeárnyalatos, fekete-fehér, inverz) éppúgy, mint a 
legkisebb kötelező méretben. Publikációk, dokumentumok és rendezvények esetében melyek egy nyelven 
készülnek/valósulnak meg, elegendő a megfelelő logóváltozat használata. Abban az esetben, ha a 
körülmények nem teszik lehetővé, a színes változatok megjelenítését, akkor használható a fekete-fehér, 
inverz, vagy a szürkeárnyalatos változat. Kisebb (promóciós) tárgyak esetében, ill. korlátozott nyomtatási 
felület esetén megengedett a kötelező legkisebb méretű program logó használata. 

3. Mekkora méretben kell a program logóját megjelenítenem, ha azt más logókkal együttesen 
használom? 

Amennyiben a program logót más logókkal együtt jelenítik meg, akkor a kötelező program logónak 
nagyobb méretűnek kell lennie, mint a további logóknak. A program logó elhelyezése a dokumentum/vagy 
nyomtatvány jobb felső részében ideális (mint fent).  

4. Valamennyi projektpartner köteles egy méretű plakátot kihelyezni és annak milyen formában 
kell megjelenni? 

Valamennyi Kedvezményezett (Projektpartner) az EU 1303/2013 Közös Rendelkezésekről szóló rendeletben 
(CPR) foglaltaknak megfelelően 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 (Kattintson ide a letöltéshez.).  
 
A plakátnak a következő információkat kell tartalmaznia: projekt rövidcíme, projekt címe, projekt 
futamideje, jóváhagyott támogatás összege Euróban és a projekt ERFA támogatásának összege Euróban. 

http://www.si-hu.eu/hu2/javni-razpis/navodila-za-prijavitelje-applicat-ion-pack-navodila-za-izvedbo-projektov/#tab-id-6

