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Viditeľnosť, prvky viditeľnosti 

Všetky komunikačné materiály vytvorené projektmi Fondu malých projektov 

pomocou financovania z Programu musia obsahovať:  

a) Logo Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko 

b) Logo EZÚS Rába-Dunaj-Váh 

c) Odkaz na Európsky fond regionálneho rozvoja 

d) Slogan programu: Budovanie partnerstva 

e) Odkaz na webstránky: www.skhu.eu a www.rdvegtc-spf.eu  

f) Odvolanie – komunikačný materiál nemusí odzrkadľovať oficiálne 

stanovisko EÚ („Obsah tejto .... nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko 

Európskej únie.“)   

Jazykové variácie prvkov (SK, HU, EN) možno stiahnuť zo stránky www.rdvegtc-spf.eu.   
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Viditeľnosť, prvky viditeľnosti 

- Na veľmi malých propagačných predmetoch, kde je k dispozícii len  

 limitovaná plocha, ako perá, USB kľúče,  závesné šnúrky, postačuje 

 zobrazenie loga programu alebo jeho derivovanej verzie (pre 

 podrobnejšie informácie viď Brandbook).  

  

- Kópia (exemplár) týchto materiálov by mala byť poslaná EZÚS RDV. 

Tieto prvky majú byť uchované pre podávanie Záverečnej správy projektu 

(poznámka: pre kontrolórov je treba priložiť k vyúčtovaniu). 

  



Minimálne požiadavky: 

a) Dočasná tabula a plagát 

b) Trvalá tabula alebo plaketa 

c) Webová stránka - musia zostať aktívne po dobu najmenej piatich (5) rokov po jeho 
ukončení. 

- Podstránka na vlastnej webovej stránke;  

- Existujúca webová stránka „iba“ obsahuje články týkajúce sa projektu 

- Nová webová stránka (SK, HU, ENG) 

Nezávisle od individuálnej webovej stránky sú všetci partneri povinní publikovať na vlastnej 
webovej stránke (v prípade, ak existuje) informácie týkajúce sa projektu (ciele, výsledky, zdroj a 
výška podpory, partneri), ako aj odkaz na individuálnu webovú stránku projektu. 
 
d) Verejné projektové podujatie 

 
Predlohy sú dostupné na stiahnutie na stránke www.rdvegtc-spf.eu.  
 
Návrh plagátov /a,) b)/ musí byť predbežne schválený manažérom EZÚS Rába-Dunaj-Váh. 
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a), b) Technické parametre: 

 • veľkosti plagátov by mali byť prispôsobené veľkosti 

projektu, minimálne 297 x 420 mm (A3) v závislosti od 

dostupnej plochy; 

• obrázok zvolený pre plagát by mal odrážať ciele projektu; 

• obrázok musí jasne reprezentovať obsah, byť v súlade 

s dizajnom; 

• problémy týkajúce sa ochrany autorských práv musia byť 

vyriešené zodpovedným partnerom;  

• jazyk plagátu by mal reprezentovať krajinu, v ktorej sa 

nachádza (slovenský na Slovensku, maďarský 

v Maďarsku); 

• plagáty by mali byť vyrobené z trvalých a vode odolných 

materiálov.  

  



d) Verejné projektové podujatie 

• Je nutné zorganizovať aspoň jednu verejnú udalosť (napr. predstaviteľmi 
tlače, vysielacími médiami, či predstaviteľmi príslušnej špecifickej oblasti, 
občanmi za účelom prezentovania projektových aktivít a cieľov projektovej 
implementácie). 

• Predpokladá sa, že podujatia sa zúčastnia aj zahraniční partneri, preto je 
nutné okrem obvyklých nákladov naplánovať aj náklady na tlmočenie 
a technické vybavenie. 

• Organizovanie (takýchto) podujatí musí byť oznámené EZÚS RDV dva 
(2) týždne pred dátumom konania – Formulár oznámenia; Ukážka 
tlačovej správy. 

• Dôležité je, aby boli v rámci každého podujatia zhotovené fotografie 
slúžiace ako dokumentácia realizácie podujatia (ďalej zdokumentovanie 
aktivít, indikátorov a výdavkov).    



Projektové podujatia 

V zmysle bodu 2.3.2 Príručky pre prijímateľov je EZÚS RDV oprávnené vykonávať 
monitorovacie návštevy za účelom kontroly realizácie projektu alebo využitia výsledkov 
projektu z odborného hľadiska. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste zasielali pozvánky, 
oznámenia, prípadne plagáty či tlačové správy vzťahujúce sa na jednotlivé aktivity projektu 
(napr. podujatia, festivaly, workshopy, vzdelávacie zájazdy, školenia, odovzdanie 
zrekonštruovanej budovy a pod.) v dostatočnom časovom predstihu na e-mailovú adresu 
info@rdvegtc-spf.eu v záujme spoločného využitia takýchto podujatí na zdieľanie výsledkov 
Fondu malých projektov. EZÚS RDV informácie ohľadom výsledkov malých projektov, 
realizovaných podujatí a aktivít zverejní vo svojich publikáciách, zabezpečujúc tak šírenie ich 
dobrého mena aj nad rámec regiónu a krajiny.  
Zaslané pozvánky na organizované podujatia budú publikované na webovej 
a Facebookovej  stránke EZÚS RDV v prospech vzbudenia pozornosti ďalších záujemcov, 
popularizácie a zvyšovania návštevnosti daných podujatí.  
Okrem iného aj predstavitelia členov EZÚS RDV, predsedovia a podpredsedovia 
samosprávnych krajov, členovia Monitorovacieho výboru či zástupcovia informačných bodov 
budú radi informovaní o realizovaných aktivitách malých projektov či prostredníctvom svojej 
účasti na organizovaných podujatiach zapojení do ich priebehu, nakoľko je aj pre nich 
osožné vidieť, že svojimi rozhodnutiami podporujú množstvo pozitívnych iniciatív 
v regióne.  
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Špecifické požiadavky: 

 
- Knihy, albumy, letáky, plagáty, brožúry a ďalšie písomné materiály vrátane 

pozvánok, propagačné materiály – pl. USB kľúče, perá, hrnčeky, tričká, tašky, 
banner s roll-up systémom, kľúčenky, atď. ; nálepky – 90mm x 50mm (menšie 
predmety) a 100mm x 100mm (väčšie predmety).  

- Vo všeobecnosti by mali byť materiály v papierovej podobe zhotovené aj 
v elektronickej podobe z dôvodu jednoduchšej on-line distribúcie.  

- Publikácie pripravované v spolupráci s partnermi musia byť zhotovené minimálne  
bilingválne (v maďarskom a slovenskom jazyku). Odporúča sa však aj anglická 
verzia.  

- Fotografie by mali byť vyhotovené tak, aby bola ich kvalita vhodná k propagácii 
pomocou ďalších prvkov, ako sú napríklad webové stránky, brožúry, letáky a pod. 
Pri zhotovovaní a publikovaní fotografií či videí je potrebné riadiť sa právnymi 
predpismi vzťahujúcimi sa na Zákon o autorskom práve a právo na súkromie 
a ochranu osobnosti. Zhotovené fotografie musia disponovať voľnou licenciou 
(Creative Commons – Public domain – CC0), aby mohli byť využité EZÚS RDV 
a Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko ako príklad 
dobrej praxe a na účely propagácie Programu.  

 



Špecifické požiadavky: 

Materiály, ktoré sú pripravené prijímateľom (ako napr.: korešpondencia 

týkajúca sa projektu s realizátormi a orgánmi podieľajúcimi sa na implementácii 

programu; zmluvy s dodávateľmi a dokumentácia k verejnému 

obstarávaniu; zmluvy so zamestnancami v rámci projektu; prezenčné 

listiny; materiály na konferencie, školenia, multimediálne materiály atď.) 

musia byť označené spojeným logotypom programu a názvom fondu, z 

ktorého je projekt spolufinancovaný.  

 

Spojený logotyp programu sa nachádza vždy v hornej časti dokumentu.  

Názov fondu - Európsky fond regionálneho rozvoja - môže byť súčasťou 

spojeného logotypu alebo je možné ho umiestniť v spodnej časti materiálu či 

dokumentu. 



Kontakty 

 

 

+36 30 162 2320   
+421905134745 

 

 

Infobod - Nitra 

+421 37 6925 968 

arpad.bak@unsk.sk 

 

Infobod - Bratislava    

+421 248 264 259 

veronika.galova@region-bsk.sk 

 
 

RDV ETT 

2800 Tatabánya 

Fő tér 4. 

EZÚS RDV  

929 01 Dunajská Streda 

Biskupa Kondého 4577/18 
EZÚS RDV  

Infobody 

www.rdvegtc-spf.eu 

 info@rdvegtc-spf.eu 



 

 

Ďakujem za pozornosť! 

Európsky fond regionálneho rozvoja  
 

        
        

 

Budujeme partnerstvá 

www.skhu.eu  

Obsah tejto prezentácie nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie 

http://www.skhu.eu/

