Datum: 20. 10. 2017

Pogosta vprašanja (FAQ)
Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020
INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE
1. Kje oz. kdaj je treba uporabljati logotip programa?
Upravičenci (projektni partnerji) morajo logotip programa uporabljati v celotnem obdobju izvajanja
projekta v okviru vseh aktivnosti, tj. na vseh dokumentih, na spletni strani, na vseh dopisih, povezanih
s projektom, v javnih razpisih, na dogodkih, tiskovinah itd. Logotip je najpomembnejši element grafične
identitete Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v programskem obdobju 2014-2020.
S tem je razvidno sofinanciranje, prejeto s strani Evropske komisije iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Logotip programa je v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje (6. del Priročnika o izvajanju
projektov za upravičence) obvezen in se na splošno uporablja v dvojezični, barvni verziji.
2. Katero različico programskega logotipa naj uporabim?
Logotip programa je na voljo v štirih jezikovnih različicah (dvojezična, angleška, madžarska, slovenska) in
v treh barvnih različicah (barvni, črno-beli, invertirani) v dotični jezikovni različici ter kot verzija v minimalni
velikosti. Na splošno se v duhu programa uporablja dvojezična verzija v polnih barvah. Pri publikacijah,
dokumentih in dogodkih, ki se oblikujejo/izvedejo samo v enem jeziku, se lahko uporablja ustrezna verzija
logotipa. V kolikor okoliščine ne dopuščajo uporabo barvnega logotipa, se lahko uporablja črno-bela ali
invertirana različica, invertirana različica ali različica v sivinah. V primerih manjših (promocijskih)
predmetov oz. omejene površine za tisk, se lahko uporablja verzija programskega logotipa v minimalni
velikosti.
3. Kako velik mora biti logotip programa, ko se uporablja skupaj z drugimi logotipi?
V kolikor se uporablja logotip programa skupaj z drugimi logotipi, velja upoštevati, da je obvezni logotip
programa večji od ostalih logotipov. Idealna pozicija logotipa programa je v zgornjem desnem delu
dokumenta/tiskovine itd...
4. Ali morajo vsi projektni partnerji izobesiti plakat in kje?
Vsak upravičenec (projektni partner) je v skladu z Uredbo EU o splošnih določilih št. 1303/2013 (CPR)
zavezan, da izobesi vsaj en plakat z informacijami o projektu (najmanj velikosti A3), vključno s finančno
podporo Unije, in sicer na dobro vidnem mestu, na primer ob vhodu v stavbo/pisarno. Primer oz. osnutek
tega plakata, ki ga lahko uporabite, vam je na voljo na spletni strani programa (kliknite tukaj).
Plakat mora vsebovati sledeče informacije: akronim projekta, naziv projekta, trajanje projekta, odobrena
sredstva projekta v EUR in odobrena ESSR sredstva projekta v EUR.
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