Tájékoztatási és kommunikációs
tevékenységek megvalósítása
__________________________

Vezető kedvezményezettek képzése
I. Nyílt pályázati felhívás
2018.04.24 - Debrecen

A bemutató céljai

1. Ismertesse a kommunikációs tevékenységek
fontosságát a projektek megvalósításában
2. Hasznos tanácsokkal szolgáljon a kommunikációs
tevékenységek sikeres megvalósításához
3. Bemutassa a kötelező és javasolt
kommunikációs intézkedéseket

Miért fontosak a tájékoztatási tevékenységek ?

Az Európai Bizottság nagy hangsúlyt fektet a lakosság tudatosságának
növelésére a befektetett uniós pénzek és a források hatékony elköltésével
kapcsolatosan.
Be kell bemutatni a döntéshozó szerveknek és lakosságnak, hogy:
-

a program és a projektek hozzáadott értékkel rendelkeznek

-

a határon átnyúló együttműködések fontosságát és előnyeit

-

a bevált tevékenységeket és elért sikereket

-

a források elköltéséből származó szociális értékeket

Jogi háttér
1. Az Európai Parlament és Tanács 1303/2013/EU Rendeletének
XII. Melléletének 2.2 bekezdése (2013. december 17.)
2. A Bizottság 821/2014/EU Végrehajtási Rendeletének II.
Fejezete (2014. július 28.)

Az itt
említettek
figyelmenkívülhagyása a
kiadások
érvénytelenítéséhez / vissza nem
térítéséhez
vezethetnek!

3. Az ERFA Támogatási szerződés és a Projekt Megvalósítási
Kézikönyv (PIM)
4. Arculati Útmutató és a hozzá tartozó logó variánsok

Elérhetőek a „Dokumentumok” menü keretében a „Projektek” álmenüben:

http://interreg-rohu.eu/ro/comunicare-si-identitate-vizuala/

Kötelező tájékoztatási intézkedések
1.

Uniós jelkép használata és a műveletet támogató ERFA-ra való hivatkozás;

2.

Rövid leírás közlése a projektről a kedvezményezett saját honlapján;

3.

Kisebb projektek esetén (< 500.000 EUR) a nyilvánosság számára jól látható helyen, például egy épület
bejáratánál, legalább egy (minimum A3-as méretű) posztert elhelyezése, amely tájékoztatást ad a
projektről, többek között az Uniótól kapott pénzügyi támogatásról;

4.

500 000 EUR támogatást meghaladó infrastrukturális vagy építési műveletek esetén ideiglenes jelleggel
nagyméretű hirdetőtábla elhelyezése a nyilvánosság számára jól látható helyen;

5.

A műveletekben részt vevő valamennyi érintett fél tájékoztatása az ERFA támogatásról;

6.

Állandó plakettet vagy hirdetőtáblát kihelyezése, legfeljebb 3 hónappal a művelet végrehajtása után,
ha:
•

a) a művelet közpénzekből nyújtott támogatásának teljes összege meghaladja az 500 000 EUR-t;

•

b) a művelet egy fizikai tárgy beszerzésére vagy infrastruktúra finanszírozására vagy építési műveletekre
vonatkozik.

Kötelező arculati elemek – ”MAGIC 5”
A program által finanszírozott projektekben az összes megvalósítandó
tájékoztató anyagnak (nyomtatott, videó vagy hang) tartalmaznia kell a
következő 5 kötelező arculati elemet:
1. Program logó (már tartalmazza az unió jelképét és a ERFA-ra való
vonatkozást);
2. Román kormány logó (román nyelvű anyagok esetén használatos)
vagy/és Magyar kormány logó (magyar nyelvű anyagok esetén
használatos. Angol nyelvű anyag esetén mindkét logó használatos;

3. Szlogen: „Partnerség egy jobb jövőért ”;
4. Program megnevezése és weboldalának címe (www.interreg-rohu.eu);
5. Felelősségkizáró nyilatkozat arról, hogy a közlemény vagy kiadvány
tartalma nem feltétlenül tükrözi az EU hivatalos álláspontját: „A …….
tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját”

Utalás a finanszírozás forrására vonatkozólag
A „…CÍM...” projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében
valósul(t) meg (www.interreg-rohu.eu ), az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam
társfinanszírozásával. A program célja közös, román-magyar projektek
finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat
követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva
ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez.
Felhasználandó: kiadványokban (fedőlapon vagy hátlapon, szerkesztői adatok mellett)
weboldalakon, projekt leírásokban, hang és videó anyagok, sajtóközleményeken vagy más
sajtónak szánt anyagokban, meghívókon, stb.

Ezekkel kapcsolatos előírások az Arculati Útmutató 2. és 3. fejezetében
találhatóak.

Kiadványok
Meghívók / Sajtóközlemények – példák a kötelező arculati elemekkel
Program logó
Szlogen
Projekt logó
vagy
Partner logó

Államok
logói

Az ERFA támogatásra vonatkozó információk
és a program rövid bemutatója

+

Weboldal

„A ……. tartalma nem feltétlenül tükrözi az
Európai Unió hivatalos álláspontját”
Ezt a figyelmeztetést
gondolatokat/véleményeket/hozzászólásokat
tartalmazó kiadványokban (brosúrák, cikkek, stb.)
kell használni.

Kiadványok
Brosúra / Szórólap – a kötelező arculati elemekkel

+
A figyelmeztetés:
„A ……. tartalma nem
feltétlenül tükrözi az
Európai Unió hivatalos
álláspontját” gondolatokat/véleményeket/hozzászólásokat
tartalmazó
kiadványokban
(brosúrák, cikkek, stb.)
kell használni -

Weboldalak
A projekt hivatalos weboldala:
• Az 5 kötelezős arculati elem (Magic 5)
• Folyamatos frissítés
• Link a program weboldalához

Partnerek weboldala:
• A projekt leírása (célkitűzések, eredmények, és
az ERFA hozzájárulás említése – az
1303/2013/EU Rendelet XII. Mellékletének
megfelelően)
• A program logó és link a program, valamint a
projekt (ha létezik) weboldalához

+

A figyelmeztetést
„A ……. tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai
Unió hivatalos álláspontját” gondolatokat/véleményeket/hozzászólásokat tartalmazó kiadványokban
(brosúrák, cikkek, stb.) kell használni.

Poszterek/Plakátok
•

Legfeljebb 6 hónappal a projekt jóváhagyása minden
kedvezményezett után a nyilvánosság számára jól látható helyen,
például egy épület bejáratánál, legalább egy (minimum A3-as
méretű) posztert helyez el, amely tájékoztatást ad a
projektről, többek között az Uniótól kapott pénzügyi
támogatásról.

•

A poszter a pályázat teljes
megvalósítási periódusa alatt egy
jól látható helyen kifüggesztett kell
maradjon

•

A
program
által
biztosított
poszterek modellként szolgálnak a
projekt plakátok számára.

•

A kedvezményezettek felelőssége
a projekt poszterek megfelelő
tartalmának a biztosítása és
szükséges
információk
feltűntetése
(projekt
cím,
költségvetés, ERFA támogatás,
végrehajtási periódus, stb.)

Projekt plakát arculati elemei

2.

Kormány
logók

1. Program logó
(már tartalmazza az EU logót és
alapra vonatkozó hivatkozást)

3.

Program szlogen

Projekt
adatok:
cím,
intézmény
neve,
ERFA
támogatás és teljes költségvetés
összege, időtartam
4.

Háttérfotó legyen a
projekttel kapcsolatos
5.

6. Tüntessék fel ezt a szöveget,
amely utal az ERFA forrásra és a
két partner tagállam
hozzájárulására
8. Program

weboldal
7. Opcionálisan

feltűntethető:
projekt logó / partner logó /
projekt weboldal

Ideiglenes nagyméretű hirdetőtábla
Ideiglenes hirdetőtábla
kihelyezésének feltételei:
•

minden olyan finanszírozott projekt
esetén, amely infrastrukturális vagy
építési munkálatokat tartalmaz, és
amely művelet közpénzekből nyújtott
támogatásának teljes összege (ERFA +
nemzeti társfinanszírozás) meghaladja
az 500 000 EUR-t.

•

a műveletek megkezdésekor

•

abban
az
esetben
ha
az
infrastrukturális/építési műveletek a
határ mindkét oldalát érintik, akkor két
hirdetőtáblát kell kihelyezni (egyet
Romániában, egyet Magyarországon)

•

nyilvánosság számára jól látható helyen
kell elhelyezni, pl. A legközelebb út szélén,
vagy a beruházáshoz vezető bekötő út
mentén

A program által tervezett minta szerint kell
kivitelezni az ideiglenes hirdetőtáblákat:

Méret: 3000 mm x 1500 mm)

Állandó hirdetőtábla vagy plakett
Az állandó hirdetőtábla legfeljebb három hónappal a projekt befejezését követő
kihelyezésre kell kerüljön, minden egyes olyan műveletre vonatkozóan, amely megfelel a
következő követelményeknek::
a) A projekt közpénzekből (ERFA és nemzeti társfinanszírozás) nyújtott támogatásának
teljes összege meghaladja az 500 000 EUR-t
b) a projekt egy fizikai tárgy beszerzésére vagy infrastruktúra finanszírozására vagy
építési műveletekre vonatkozik.

Az állandó hirdetőtábla esetén a program által biztosított minta használják:
Méret: A1 (841 mm x 594 mm) vagy A4 (297 mm x 210 mm)

Közbeszerzés
Dimensiune: 90 mm x 50 mm

•

A matricákat a projekt keretében vásárol
felszerelések azonosítására használják (pl.
bútor, gépek, irodai eszközök stb.).

•

Ha a matricákat kültéren helyezik el,
biztosítani kell tartósságukat (fém vagy
hasonló típusú lemezek, átlátszó fólia stb.).

•

Ha több eszközt/tárgyat állandó jelleggel
tárolnak egy adott helyszínen, akkor ezt
megjelölhetik egy kis plakettel vagy plakáttal.

•

A
matricát/megjelölést
a
projekt
befejezése után legalább 5 évig meg kell
őrizni.

Dimensiune: 100 mm x 100 mm

Promóciós anyagok
1. A Program logója (amely már tartalmazza az EU
emblémát és az ERFA-ra való utalást)
2. A Program szlogenje: “Partnerség egy jobb jövőért”
3. A weboldalra való hivatkozás (www.interregrohu.eu)
FIGYELEM AZ ELEMEK KOMBINÁCIÓJÁRA (nyelv, szín,
formátum, etc.)
Kissebb méretű promóciós anyagok esetén:
• elég a Program logó megjelenítése
• vagy
• Az EU zászló az “Interreg V-A RomániaMagyarország” felirattal

Események / Rendezvények
Roll-up

Kültéri banner

Plakát

Javasoljuk, hogy a rendezvény ideje alatt, helyezzék el a teremben az EU és a programban
résztvevő két állam zászlaját.

Sajtókapcsolatok
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kit szólítunk meg? Ki a célcsoport?
Melyik a legmegfelelőbb időpont?
Hírértékű-e az üzenet?
Nyújtsanak egy áttekintést a projektről – Mi történik
ebben a pályázatban? Hol? Mikor? Miért fontos?
Melyek az eredmények?
Tartalmazza-e az első bekezdés a teljes anyag
összesítését? Rövidebb-e mint 10 szó? Könnyen észben
lehet tartani?
Az információk logikusan sorakoznak, fontossági
sorrendben?
Tartalmaz-e a jó sajtóanyag létrehozásához szükséges
elemeket? (fotók, idézetek, statisztikai adatok stb.)
Megemlítették-e a határon átnyúló jellegét és
hatását?
A használt fotók jó minőségűek és érdekesek?
Leellenőrizték a szövegben a számadatok, dátumok és
nevek pontosságát?
Ellenőrizték a helyesírást? A nyelvtani szöveg helyes?
Helyesen használták az arculati elemeket?
Az elérhetőségi adatok helyesek?

Óvakodjanak a szavak és kifejezések megismétlésétől!
Kerüljék a szakzsargont, technikai nyelvezetet és
rövidítéseket!

Abban az esetben ha releváns,
hírértékű anyaguk van egy
projekteseményről, fontos
eredményről stb., vegyék fel a
kapcsolatot a médiával

Praktikus tippek
•

az eredmények bemutatásához használjanak
alternatív kommunikációs módszereket
és eszközöket, mint például a közösségi
hálózatokat, képeket, videókat, leírásokat,
stb.

•

jó minőségű fotók, kreatív design elemek,
amelyek kapcsolódnak a projekt céljaihoz,
valamint
megfelelő
nyomdai
megoldásokat

•

jó minőségű anyagok, amelyek kedvezően
befolyásolják a pályázattal kapcsolatos
közvéleményt

•

az elkészült anyagoknak (pl. promóciós
anyagok, kiadványok, állványok) a projekt
bemutatására kell összpontosítaniuk, és
kevésbé
a
partnerintézmények
bemutatására

•

megengedett betűtípusok : Open Sans és Arial

Anyagok és webes információk előzetes jóváhagyása
1. A pályázati kommunikáció anyagok előzetes jóváhagyása - Kötelező követelmény!
-

legalább 15 munkanappal a felhasználás időpontja előtt igényelni kell a KT-tól vagy az IP-tól
az eMS-en keresztül a minták/látványtervek jóváhagyását

2. Információk, melyeket a Program honlapjára feltöltendő információk
- a kedvezményezettek feltölthetnek közbeszerzéssel kapcsolatos információkat (EN),
- Új: hamarosan közzétehetnek a Program honlapján található Eseménynaptárunkba
eseményekkel/projekt hírekkel és képzésekkel kapcsolatos információkat (RO + HU +
EN) – megfelelő időben, legalább 2 héttel az esemény előtt,
3. A KT értesítése eseményekkel kapcsolatban
- a jelentősebb projekteseményeket, legalább két héttel az esemény előtt, értesíteni
kell a KT és IP, a joint.secretariat@brecoradea.ro e-mail címre megküldött meghívókkal.

Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!
Orsolya CAMERZAN,

Kommunikációs tisztviselő

Közös Titkárság – BRECO

Calea Armatei Române 1/A, Oradea, Romania
joint.secretariat@brecoradea.ro
tel. 00 40 259 473174
Interreg V-A Romania - Hungary

