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Láthatóság, megjelenítés elemei 

A Program által finanszírozott Kisprojekt Alap pályázatok minden 
kommunikációs anyagának tartalmaznia kell: 

a) Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program logóját 

b) A Rába-Duna-Vág ETT logóját 

c) Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra való hivatkozást 

d) A program szlogenjét: Partnerséget építünk 

e) Hivatkozást a www.skhu.eu és www.rdvegtc-spf.eu honlapokra 

f) Hivatkozás arra, hogy a kommunikációs anyag nem feltétlenül tartalmazza 
az EU hivatalos álláspontját („A jelen ..... tartalma nem feltétlenül tartalmazza 
az Európai Unió hivatalos álláspontját.“) 

Az elemek nyelvváltozatait (SK, HU, EN)  a www.rdvegtc-spf.eu oldalról lehet letölteni.  
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Láthatóság, megjelenítés elemei 

- A kis méretű ajándéktárgyakon, amelyek esetében nagyon korlátozott a 

felület mérete, mint pl. tollak, pendrive-ok, nyakpántok, elég a program 

logójának vagy annak derivált változatának ábrázolása (részleteket 

lásd a Brandbook-ban). 

  

- ezen anyagok másolatát (vagyis példányát) az RDV ETT-hez is el 

kellene juttatni. Ezeket az elemeket meg kell őrizni a zárójelentéshez is 

(megj.: ellenőröknek az elszámoláshoz is kell mellékelni). 

 

  



Minimális követelmények: 

a) Ideiglenes hirdetőtábla és poszter  

b) Állandó hirdetőtábla vagy plakett 

c) Honlap - a projekt befejezését követő legalább ötéves (5) időszakban elérhetőnek 
kell maradniuk: 

- Saját honlap aloldala;  

- A meglévő honlap „mindössze“ a pályázattal kapcsolatos cikkeket tartalmazza 

- Új honlap (SK, HU, ENG) 

Az önálló honlaptól függetlenül minden partnernek a saját honlapján (ha van ilyen) kötelező a 
projektről információt adni (célok, eredmények, támogatás forrása, mértéke, partnerek), valamint a 
projekt önálló oldalára mutató linket elhelyezni. 

d) Nyilvános projektesemény 

 
A minták elérhetők és letölthetők a www.rdvegtc-spf.eu honlapon.  
 
A plakátterveket /a), b)/ előzetesen a Rába-Duna-Vág ETT menedzserének kell jóváhagynia. 
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a), b) Műszaki paraméterek: 

 • plakátok mérete a pályázat nagyságához 

alkalmazkodik, legalább 297 x 420 mm (A3), az 

elérhető felület függvényében; 

• a plakáthoz választott képnek tükröznie kell a pályázat 

célját; 

• a szerzői jogvédelemmel kapcsolatos kérdéseket a 

felelős (vezető) partnernek kell megoldania; 

• a plakát nyelve annak az országnak a nyelvét 

képviseli, amelyben elhelyezik (Szlovákiában 

szlovákul, Magyarországon magyarul); 

• a plakátok anyaga idő- és vízálló. 

  



d) Nyilvános projektrendezvény 

• Legalább egy nyilvános projektrendezvényt kell szervezni (pl. a sajtó 
képviselőivel, a médiával, vagy a vonatkozó specifikus terület képviselőivel, a 
lakosokkal abból a célból, hogy bemutassák a pályázati tevékenységeket és 
a pályázat megvalósításának céljait). 

• Feltételezzük, hogy a rendezvényen külföldi partnerek is részt vesznek, 
ezért a szokásos költségek mellett tolmácsolás és műszaki eszközök 
költségeit is figyelembe kell venni. 

• A(z ilyen) rendezvények megszervezését be kell jelenteni a  RDV ETT-
nek két (2) héttel a rendezvény dátuma előtt - Az értesítés 
formanyomtatványa; Sajtóközlemény példája. 

• Fontos, hogy minden rendezvényről fényképek készüljenek, amelyek 
dokumentálják a rendezvény megtartását (továbbá tevékenységek, 
indikátorok, kiadások dokumentálása). 



Projektrendezvények 

A Projektmegvalósítási Kézikönyv 2.3.2 pontja értelmében az RDV ETT jogosult monitoring 

látogatásokat tenni a kisprojekt szakmai szempontú megvalósításának vagy az eredmények 

szakmai felhasználásának céljából. Ezért tisztelettel kérjük Önöket, hogy időben küldjék át a 

kisprojekt egyéb tevékenységeivel (pl. rendezvények, fesztiválok, workshopok, tanulmányutak, 

iskolázások, felújított építmények átadása stb.) kapcsolatos meghívókat, értesítéseket, esetleges 

plakátokat vagy sajtóközleményeket az info@rdvegtc-spf.eu címre, hogy ezeket az alkalmakat közösen 

fel tudjuk használni a Kisprojekt Alap eredményeinek megosztására. A kisprojektek eredményeiről, a 

kisprojektek eseményeit és tevékenységet az RDV ETT kiadványaiban is megjelenteti, így a 

rendezvényeik jó híre a megyén és országon kívülre is eljut. 

Az átküldött események meghívói közzétételre kerülnek az RDV ETT weboldalán és Facebook oldalán a 

további érdeklődők figyelmének felkeltése, népszerűsítése, látogatók számának teljesítése érdekében.  

Mindezek mellett, az RDV ETT tagjainak képviselői, a megyei elnökök, alelnökök, a Monitoring Bizottság 

tagjai, az Infópontok képviselői is szívesen hallanak a megvalósuló kisprojektek tevékenységeiről, illetve 

szívesen részt vesznek a megrendezendő eseményeken, hiszen ez feléjük is jelzésértékű, hogy a 

döntéseikkel sok jó kezdeményezést támogattak a régióban.  
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Specifikus követelmények: 

- A könyvek, albumok, röplapok, plakátok, brosúrák és egyéb nyomtatott 
anyagok, ideértve a meghívókat is, marketing anyagok – pl. USB pendrive-ok, 
tollak, bögrék, pólók, táskák, roll-up bannerek, kulcstartók, stb. ; matricák - 
90mm x 50mm (kisebb tárgyak), valamint 100mm x 100mm (nagyobb tárgyak).   

- Általánosan érvényes, hogy a papír alapú anyagokat elektronikus formában is 
elérhetővé kell tenni a könnyebb on-line terjesztés érdekében.  

- A partnerekkel együtt előkészített kiadványokat legalább két nyelven (magyarul 
és szlovákul) kell kidolgozni, ám ajánlott az angol változat elkészítése is.  

- A fényképeket úgy kell kidolgozni, hogy minőségük alkalmas legyen más 
népszerűsítési módokban való alkalmazásra, pl.: internetes honlapon, 
brosúrában, röplapon, stb. A fényképek és videók készítése és közzététele során 
a szerzői és személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályokat be kell tartani. Az 
elkészült fényképek szabad licenccel (Creative Commons – Public domain - CC0) 
kell, hogy rendelkezzenek, hogy az RDV ETT és az Interreg V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program ezeket jó gyakorlati példaként 
felhasználhassa a Kisprojekt Alap és a Program népszerűsítésére.  

 



Specifikus követelmények: 

A kedvezményezett által előkészített anyagokat (pl.: a projekttel kapcsolatos, a 

megvalósító és a program megvalósításában részt vevő szervek közötti 

levelezés; vállalkozói szerződések, közbeszerzési dokumentációk; 

alkalmazottakkal kötött szerződések a projekt keretében; jelenléti ívek; 

konferenciaanyagok, oktatások, multimédiaanyagok, stb.) meg kell jelölni 

a program összevont logótípusával, valamint a projekt társfinanszírozását 

végző alap nevével.  

A program összevont logótípusát mindig a dokumentum felső részében kell 

feltüntetni.  

Az alap nevét – Európai Regionális Fejlesztési Alap – az összevont logótípus 

keretében is fel lehet tüntetni, anyag vagy dokumentum alsó részében is el lehet 

helyezni.  



Elérhetőségek 

 

 

+36 30 1622320 

+421 905 134 745 

 

 

Info Pont - Nyitra 

+421 37 6925 968 

arpad.bak@unsk.sk 

 

Info Pont - Pozsony    

+421 248 264 259 

veronika.galova@region-bsk.sk 

 
 

RDV ETT 

2800 Tatabánya 

Fő tér 4. 

EZÚS RDV  

Biskupa Kondého 4577/18 

929 01 Dunajská Streda 
RDV ETT 

Info Pont 

www.rdvegtc-spf.eu 

 info@rdvegtc-spf.eu 



 

„A jelen prezentáció tartalma nem feltétlenül tartalmazza  

az Európai Unió hivatalos álláspontját.” 

 

 

Köszönöm a figyelmet! 

www.skhu.eu  
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