Implementarea activităţilor de
informare şi comunicare

__________________________
Sesiune de instruire pentru beneficiarii
principali - primul Apel deschis
23.04.2018, Oradea

Obiectivul prezentării

1. Să vorbim despre importanța comunicării în
contextul proiectului

2. Să oferim sfaturi practice privind
implementarea activităţilor de comunicare, care
să conducă la succes
3. Să discutăm despre măsurile de comunicare
obligatorii şi despre cele recomandate

De ce este importanta comunicarea?

Comisia Europeană pune accent pe creşterea gradului de conştientizare
a cetăţenilor UE cu privire la banii investiţi şi la cheltuirea eficientă a
fondurilor publice.

Trebuie să li se demonstreze factorilor de decizie şi publicului larg
următoarele:
- faptul că programul şi proiectele aduc valoare adăugată
- beneficiile şi importanţa soluţiilor transfrontaliere
- exemple de bună practică şi dovada succesului
- cheltuirea eficientă a fondurilor publice

Cadrul legislativ
1. Anexa XII, Secţiunea 2.2 a Regulamentului (UE) Nr.
1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17
decembrie 2013

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) Nr. 821/2014 al
Comisiei din 28 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, Capitolul II
Nerespectar
ea acestor
cerinţe poate
duce la
nevalidarea/nerambursarea
cheltuielilor
aferente!

3. Contractul de finanţare
implementate a proiectelor

FEDR

și

Manualul

de

4. Manualul de Identitate Vizuală, inclusiv LOGO-uri în
diverse formate și variante de limbă
Pot fi accesate în secţiunea Documente proiecte:
http://interreg-rohu.eu/ro/comunicare-si-identitate-vizuala/

Măsuri de informare şi comunicare obligatorii
1.

Emblema Uniunii Europene şi referinţa la Uniunea Europeană şi la Fondul European de
Dezvoltare Regională

2.

Scurtă descriere a proiectului, pe pagina web a beneficarului principal și partenerilor de proiect

3.

Pentru proiectele mai mici de 500.000 EURO, realizarea unui afiș cu informații despre proiect
(dimensiune minimă A3), inclusiv despre contribuția financiară din partea Uniunii, într-un loc ușor
vizibil publicului, cum ar fi zona de intrare a unei clădiri

4.

În cursul implementării, pentru finanțarea infrastructurii sau a unor operațiuni de construcții
peste 500.000 EURO, afişarea unui panou temporar, într-un loc ușor vizibil publicului

5.

Beneficiarul se va asigura că cei care participă la proiect au fost informați cu privire la
finanțare FEDR - frază despre faptul că proiectul este finanțat prin FEDR pe invitații, comunicate
de presă și alte publicații destinate publicului

6.

Plăci sau panouri permanente, pentru contribuție publică totală alocată mai mare de 500 000
EURO, dacă proiectul constă în achiziționarea unui obiect fizic sau infrastructură/ operațiune
de construcție.

Elemente obligatorii – ”MAGIC 5”
În general, publicațiile, materialele printate, materiale de comunicare
audio-video etc. create prin proiecte şi finanţate în cadrul programului, trebuie
să conţină următoarele 5 elemente obligatorii:
1. Logo-ul programului ( care deja include emblema UE şi trimiterea la FEDR)

2. Logo-ul Guvernului României (folosit pe materiale editate în limba română)
sau / şi logo-ul Guvernului Ungariei (folosit pe materiale editate în limba
maghiară). În cazul în care materialele sunt în limba engleză, se aplică ambele
logo-uri
3. Sloganul programului: “Parteneriat pentru un viitor mai bun”
4. Referința la pagina de internet (www.interreg-rohu.eu)
5. Avertismentul: Conţinutul acestui... nu reprezintă în mod necesar
poziţia oficială a Uniunii Europene.

Exemplu de referința la finanțarea obținută
Proiectul [TITLU] este (a fost) implementat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria
(www.interreg-rohu.eu) și este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de
Dezvoltare Regională, completat de co-finanțarea națională a celor două state membre
participante în program. Programul este destinat finanţării unor proiecte comune românoungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniţei şi care necesită o
abordare comună, precum şi soluţii inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a
zonei eligibile.
De utilizat în: publicaţii (coperte, casete tehnice/editoriale, pagini web, descrieri de proiect,
materiale audio-video, comunicate de presă sau alte materiale destinate presei, invitaţii,
etc.).

Regulile specifice aplicabile diferitelor tipuri de materiale – în capitolele 2 și
3 ale Manualului de identitate vizuală.

Publicații
Invitaţii/Comunicate de presă – exemple elemente în antet și subsolul paginii
Logo
program

Slogan

Logo proiect
sau
Logo partener
Logo-uri
guverne

Informații despre finanțarea FEDR obținută și despre program

+
Avertismentul: “Conţinutul acestui/acestei …….. nu
reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii
Europene” - de utilizat în cadrul materialelor ce
formulează opinii şi puncte de vedere, ex. publicaţii,
articole, etc.

Trimitere la web

Publicații
Broșură / Pliant –

elementele obligatorii vor fi plasate pe coperta

+
Avertismentul: “Conţinutul acestui/acestei ……..
nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a
Uniunii Europene” - de utilizat în cadrul
materialelor ce formulează opinii şi puncte de
vedere, ex. publicaţii, articole, etc.

Pagina web
Pagina web a proiectului
• Elemente obligatorii (Magic 5)
• Actualizare continuă
• Link la site-ul programului

Pagina web a partenerilor
• Descrierea proiectului (inclusiv obiective și
rezultate, contribuțiea FEDR – conform CPR
1303, Anexa XII.)
• Sigla programului şi link către pagina web a
programului / proiectului, dacă ea există )

+

Avertismentul: “Conţinutul acestui/acestei …….. nu
reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii
Europene” - de utilizat în cadrul materialelor ce formulează
opinii şi puncte de vedere, ex. publicaţii, articole, etc.

Afiș
În termen de șase luni de la aprobarea proiectului,
fiecare beneficiar trebuie să afișeze cel puțin un
poster cu informaţii despre proiect (dimensiune,
min. A3), menționând inclusiv sprijin financiar din partea
UE, într-un loc vizibil pentru public.

•

•

Afişul trebuie să rămână
vizibile pentru întreaga
durată a proiectului.

•

Afișele create la nivelul
programului pot fi folosite
ca exemple pentru
realizarea de afișe de
proiect. Cu toate acestea,
este responsabilitatea
beneficiarului să
adapteze conţinutul
afișului propriu
(denumirea proiectului,
buget, finanțare FEDR
perioada de
implementare etc.)

Elementele unui afiș de proiect
1. Logo program ( include
emblema UE şi trimiterea la FEDR)

deja
2. Logo-uri

guverne
3. Slogan program
4.
Informații
despre
proiect:
denumire , instituție, informații despre
buget,
FEDR
și
durată
de
implementare

5. Inserați o
reprezentativă
proiect

imagine
pentru

6. Inserați acest scurt text, de
informare, cu privire la
finanțarea proiectului din FEDR
și cofinanțarea statelor
partenere.

8. Trimitere

la web
program
7. Opțional: inserați

Logo proiect /
beneficiar/ website
proiect

Panouri temporare
Panourile temporare
trebuie afișate:
•

dacă proiectul constă în finanțarea
infrastructurii sau a unor operațiuni
de construcții, iar contribuția
publică totală (FEDR și cofinanțare
națională) depășește 500.000 EURO

•

odată cu începerea lucrărilor

•

când lucrările de infrastructură sau
de construție sunt desfasurate pe
ambele părți ale zonei de graniță,
vor fi amplasate două panouri
separate (unul în Ungaria și unul în
România)

•

într-un loc cu vizibilitate maximă,
ex. la marginea drumurilor de acces la
amplasamentul proiectului

Pentru proiectarea panourilor va fi folosit
formatul predefinit furnizat de program:

Dimensiune: 3000 mm x 1500 mm)

Plăci /panouri explicative cu caracter permanent
Panoul permanent sau placa va fi expusă nu mai târziu de 3 luni de la finalizarea
unui proiect care întrunește următoarele criterii:
a) Contribuția publică totală (FEDR și cofinanțare națională) alocată proiectului
depășește 500.000 EURO

b) Operațiunea constă în achiziționarea unui obiect fizic sau în finanțarea
infrastructurii sau a unor operațiuni de construcții.
Va fi folosit formatul predefinit de panou permanent furnizat de program:
Dimensiune: A1 (841 mm x 594 mm) sau A4 (297 mm x 210 mm)

Achiziții
•

Vor fi utilizate autocolante pentru a
identifica achiziţiile de echipamente din
cadrul proiectului (ex. mobilă, utilaje,
echipamente de birou etc.)

•

În cazul în care autocolantele sunt
amplasate în exterior, se va asigura
durabilitatea
acestora
(PVC,
folie
transparentă, etc.).

•

Când sunt păstrate permanent mai multe
obiecte într-un anumit amplasament,
încăperea poate fi marcată în acest sens cu o
plachetă sau afiş de dimensiuni mici.

•

Marcajul trebuie să fie păstrat cel puţin 5
ani de la finalizarea proiectului.

Dimensiune: 90 mm x 50 mm

Dimensiune: 100 mm x 100 mm

Materiale promoționale
1. Logo-ul programului ( care deja include emblema
UE şi trimiterea la FEDR)
2. Sloganul programului: “Parteneriat pentru un
viitor mai bun”
3. Referința la pagina de internet (www.interregrohu.eu)
ATENŢIE LA ARMONIZAREA ELEMENTELOR (variantele de
limbă, culoare, format, etc.)
Articole promoţionale de mici dimensiuni
• este suficientă afişarea Logo-ului programului
• sau
• steagul UE cu numele programului “Interreg V-A
România-Ungaria”.

Evenimente
Roll-up

Banner exterior

Afiș

Recomandăm amplasarea în sala, pe durata evenimentului, a emblemei UE și a
steagurilor celor două state participante în program.

Materialele pentru presă
Cui ne adresăm? Care este grupul ţintă?
Când este momentul cel mai potrivit?
Are mesajul nostru valoare de ştire?
Creează o imagine de ansamblu asupra proiectului Ce se întâmplă în acest proiect? Unde? Când? De ce
este important? Care sunt rezultatele?
•
Conţine primul paragraf rezumatul întregului
material? Este mai scurt de 10 cuvinte? Poate fi
reținut cu ușurință?
•
Sunt ideile structurate logic, în funcție de
importanţă?
•
Conţine documentul toate elementele pentru crearea
unei material bun? (poze, citate, date statistice, etc.)
•
Aţi făcut referire la caracterul și impactul
transfrontalier?
•
Aţi introdus fotografii interesante, de bună calitate?
•
Aţi verificat corectitudinea numerelor, datelor şi
denumirilor din text?
•
Aţi verificat ortografia? Este textul corect din punct de
vedere gramatical?
•
Elementele de vizibilitate sunt utilizate corect?
•
Datele de contact sunt corecte?
•
Fonturi permise: Open Sans și Arial.
Atenție la repetarea unor cuvinte sau a unor fraze!
Evitați limbajul prea tehnic și abrevierile!
•
•
•
•

Contactaţi Media în
cazul în care aveţi un
material relevant, cu
valoare de ştire, legat
de un eveniment de
proiect, un rezultat
important, etc.

Sfaturi practice
•

Utilizaţi forme şi mijloace de comunicare
alternative pentru prezentarea rezultatelor,
cum ar fi rețele de socializare, imagini,
video-uri, descrieri, etc.

•

Fotografii de bună calitate, elemente de
design creative, care au legătură cu
scopurile proiectului, soluţii tipografice
corespunzătoare

•

Materiale de bună calitate, care vor avea o
influenţă
benefică
asupra
imaginii
proiectului

•

Materialele
realizate
(ex.
materiale
promoţionale, publicaţii, standuri) trebuie să
se
concentreze
asupra
prezentării
proiectului,
mai
puţin
pe
prezentarea/promovarea
instituţiilor
partenere

Avizare ex-ante materiale și informații pe web
1. Aprobarea ex-ante a materialelor de comunicare din proiecte
-

machete transmise de beneficiar, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data utilizării
lor, prin email e-MS, ofițerilor de comunicare din cadrul SC sau PI - Atenție, cerință
obligatorie!

2. Informaţii de încărcat pe site-ul programului
-

Beneficiarii vor încărca informaţii despre achizițiile publice din cadrul proiectelor (în EN)

- Nou: în curând, veți putea publica informații referitoare la evenimentele / știrile de

proiect și instruiri, în Calendarul de evenimente de pe pagina web a programului (în
RO+HU+EN) – în timp util, cu cel puțin 2 săptămâni înainte de eveniment.

3. Informare SC cu privire la evenimente
- evenimentele de proiect trebuie să fie comunicate SC prin invitații trimise la adresa de email joint.secretariat@brecoradea.ro, precum și ofițerului de monitorizare din cadrul SC
responsabil cu proiectul, cu cel puțin 2 săptămâni înainte de eveniment.

Vă mulţumim pentru
atenție!
Daliana VIGU,

Ofițer de comunicare

Secretariatul Comun

BRECO, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru
Granița România-Ungaria
Calea Armatei Române 1/A, Oradea, Romania
daliana.vigu@brecoradea.ro
tel. 00 40 259 473174
Interreg V-A Romania - Hungary

