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Bevezetés

• Partnerek között

• Partnerek és a 
Program között

Hogyan kommunikáljunk?

Miért fontos a kommunikáció?

Népszerűsítés Lakosság informálása

pozitív közvélemény



Követelmények

1. Támogatási Szerződés

2. Arculati Kézikönyv

3. Projekt Megvalósítási Kézikönyv

A szabályok be nem tartása 
költségelvonással járhat!

Hol találják a vonatkozó szabályokat?

www.interreg-rohu.eu



Követelmények

Általános követelmények

5MAGI
C • Program logó

• Kormány logó(k)
• Szlogen
• Program weboldal
• Nyilatkozat

• Nyelv harmonizálása
• Támogatási hivatkozás (pl. kiadványokon, weboldalakon, sajtóközleményeken stb.)
• Magas felbontású arculati elemek használata a Program weboldaláról (azok 

változtatása nélkül!)

www.interreg-rohu.eu

„Jelen … tartalma nem feltétlenül 
tükrözi az Európai Unió álláspontját.”



Követelmények

Egyéb logókra vonatkozó kitétel

„If other logos are displayed in addition to the Union emblem, the 
Union emblem shall have at least the same size, measured in height or 

width, as the biggest of the other logos.”



Követelmények

Példa jól elkészített kommunikációs anyagra



Kötelező tevékenységek

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

2. Rövid leírás közlése a projektről a kedvezményezett saját honlapján;

3. Projekt költségvetés < 500.000 EUR: poszter kihelyezése;

4. Infrastrukturális vagy építési műveletek esetében, amennyiben a
közpénzekből származó támogatás (ERFA+nemzeti társfinanszírozás) > 500
000 EUR

• Ideiglenes hirdetőtábla (megvalósítás alatt)

• Állandó hirdetőtábla (legfeljebb 3 hónappal projektzárás után)

Projektrésztől függetlenül



Kötelező tevékenységek

Weboldalon közzétett információ

Projekt saját weboldala: 
• Magic 5
• Folyamatosan frissített információ a 

projektről
• Aktív marad a projekt lezárása után 

is

Partnerek weboldala:
• A projekt leírása (célkitűzések, eredmények, és 

az ERFA hozzájárulás említése) és a Magic 5
• Program logó és link a Program, valamint 

(amennyiben van ilyen) a projekt weboldalához



Kötelező tevékenységek

Poszter

• Projekt költségvetés < € 500 000

• Legfeljebb 6 hónappal a projekt 

jóváhagyása után

• Minimum A3

• Információ a projektről

• ERFA támogatás

• teljes megvalósítási periódus alatt 

jól látható helyen



Kötelező tevékenységek

Projekttáblák

• € 500 000 < ERFA+nemzeti

társfinanszírozás

• A projekt infrastrukturális vagy építési 

munkálatokat tartalmaz

• Ideiglenes projekttábla

• Megvalósítás kezdetekor

• Állandó projekttábla

• legfeljebb három hónappal a projekt 

lezárását követően



Kötelező tevékenységek

Projektrésztől függően

1. Eszközök
2. Promóciós tárgyak
3. Rendezvények
4. Beszerzés közzététele

• csak magánintézményeknek kötelező
• nettó € 2.500 feletti, nemzeti közbeszerzési értékhatár alatti
• Legalább a Program weboldalon (Beszerzési hirdetmény 

hozzáadása)



Kötelező tevékenységek

Eszközbeszerzés Méret: 90 mm x 50 mm 

Méret: 100 mm x 100 mm

• Matrica használata

• Időtálló (UV védelemmel ellátott)

• Magic 5 (kivéve nyilatkozat)

• Ha az eszközön nem megoldható
az elhelyezés, a csomagolást kell
megjelölni

• A matricát/megjelölést a projekt
lezárása után még legalább 5 évig
meg kell őrizni.



Kötelező tevékenységek

Promóciós tárgyak

Kötelező arculati elemek*:

• Program logó

• Program szlogen

• Program weboldal

Kis méretű promóciós anyagok 
esetén:

• speciális, kis méretű Program 
logó variációk

*Harmonizáció! (nyelv, szín, formátum, etc.)



Kötelező tevékenységek

Rendezvények

• JS/IP értesítése e-mailben
• Regisztráció a rendezvénynaptárba (Program honlap)
• Meghívó, jelenléti ív, prezentáció stb. előkészítése

• Magic 5!
• Poszter, roll-up, EU zászló, tagállamok zászlóinak kihelyezése
• Megfelelő dokumentáció



Hasznos tippek

Fókusz

• a projekt (nem a
partner)
bemutatásán

Alternatív 
kommunikációs 

módszerek és  eszközök

• közösségi média

• képek, videók, 
gifek*

• storytelling

Jó minőségű anyagok

• Fotók*

• Kreatív design*

• Nyomdai
megoldások

*Szerzői jogok!



Jóváhagyás

Az anyagok ellenőrzése a JS/IP által

• RO pályázók → Közös Titkárság (Joint Secretariat/JS)

• HU pályázók → kijelölt Információs Pont (Info Point/IP)

• Ajánlott előzetes jóváhagyást kérni

Kötelező lépés! 

A pályázó megküldi az 
anyagot a JS/IP-nek.

Max. 5 munkanap

A JS/IP megküldi véleményét; szükség 
esetén módosítást kér, amit egy újabb 

ellenőrzés követ. 

A pályázó az eMS Mailboxon
keresztül megküldi a végleges 

verziót jóváhagyásra.



Sebesi Nóra
Programme Officer for Info Point

Információs Pont – Szeged; Csongrád megye

SZPI, Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2-4.
Mobil: +36 30 181 3433
Email: sebesi.nora@szpi.hu

Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 

Interreg V-A Romania - Hungary

mailto:sebesi.nora@szpi.hu

