
 

 
 
 
 
 
 

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ 
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A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

társfinanszírozásával valósulnak meg 



Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, európai uniós támogatásból megvalósuló 
projektek esetén szükséges a tájékoztatást és nyilvánosságot biztosító eszközök 
egységes megjelenítése. 

 

Az irányadó jogszabályok elsısorban: 

− A 1083/2006/EK tanácsi rendelet általános szabályozása mellett a 1828/2006/EK 
bizottsági végrehajtási rendelet határozza meg részletesen az Európai Bizottság 
tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeit. 

− a 2007-2013 programozási idıszakban az Európai Unió strukturális alapjaiból és 
Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásának alapvetı 
szabályairól és felelıs intézményeirıl szóló 255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet. 

− a 2007-13 idıszak strukturális alapok és a Kohéziós Alap támogatása 
felhasználásának részletes eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM 
együttes rendelet. 

 
Ezek használatához: 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, európai uniós támogatásból megvalósuló 
projektekhez kötelezı tájékoztatói tevékenység kapcsolódik melynek gyakorlati 
útmutatói:  

− Arculati Kézikönyv (letölthetı a www.nfu.hu weboldalon) 
− Kedvezményezettek tájékoztatási segédlete (jelenleg kidolgozás alatt, hamarosan 

elérhetı lesz a www.nfu.hu weboldalon) 
 
 
A kedvezményezettek számára kötelezıen elıírt tájékoztatási elemek: 

A kedvezményezett köteles a lehetı legszélesebb nyilvánosságot biztosítania saját 
projektjének. Ennek keretében köteles tájékoztatni a lakosságot, valamint a projektben 
résztvevıket, illetve a projekt által közvetlenül érintetteket arról a szereprıl, amit az 
Európai Unió betölt az érintett támogatásban és annak eredményeiben.  

 

Minden esetben, amikor egy projekt európai uniós fejlesztési alapból finanszírozott, azaz 
Európai Szociális Alap, Európai Regionális Fejlesztési Alap vagy Kohéziós Alap által 
támogatott, a kedvezményezettnek a megfelelı tájékoztatási eszközön fel kell tüntetnie 
az Európai Unió jelképét, szövegesen utalnia kell az Európai Unió támogatására illetve a 
társfinanszírozó alapra, melynek segítségével a projekt megvalósul.  



Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei a projekt típusától függıen: 
 
Projekt típus és 
támogatási 
összeg/tájékoztatá
si eszköz 

Projektszintő 
kommunikáci

ós terv 
Hirdetıtábla 
„A” típus 

Emlékeztetı 
tábla 

„B” típus 

Tájékoztatási 
tábla 

„C” típus 

Plakát 
„D” típus  

Eszközbeszerzés 
125 M Ft felett   X   

Eszközbeszerzés 
10 M – 125 M Ft 

    X 

Építési beruházás 
125 M Ft felett X X X   

Építési beruházás 
10 M – 125 M Ft    X X 

Tanácsadás 
125 M Ft felett X    X 

Tanácsadás 
10 M – 125 M Ft     X 

Foglalkoztatás, 
képzés 

125 M Ft felett 
X   X X 

Foglalkoztatás, 
képzés 

10 M – 125 M Ft 
    X 

Fejlesztés 
125 M Ft felett X    X 

Fejlesztés 
10 M – 125 M Ft 

    X 

 
Komplex beruházások esetén a projekt fıtevékenység típusa az irányadó. 
 

Ha egy kedvezményezett úgy határoz, hogy a fenti tájékoztatási eszközöket alkalmazza 
olyan projektekre vonatkozóan, amelyek támogatási összege nem éri el a fenti 
értékhatárokat, a tájékoztatási eszközökre vonatkozó arculati elıírásokat minden esetben 
követnie kell. 

 

Tájékoztatási eszközök részletesen: 

 

Hirdetıtábla „A” típus: 

A kedvezményezett/lebonyolító testület köteles a projekt megvalósítása folyamán jól 
látható helyen hirdetıtáblát elhelyezni. Az európai uniós közremőködés számára 
fenntartott hirdetıtábla-résznek a teljes felület legalább 25%-át kell elfoglalnia. Az 
európai uniós hozzájárulásra (szövegesen1) utalni kell és az európai uniós jelképet 

                                       
1 ERFA finanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.”  

ESZA finanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.”  

KA finanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.”  



(kötelezı logócsoport – ÚMFT és az Európai Unió embléma) és az érintett alapot fel 
kell tüntetni! 

A kivitelezés befejezését követıen a hirdetıtábla helyett emlékeztetı táblát („B” típus) 
kell elhelyezni. 

 

Emlékeztetı tábla „B” típus 

A kivitelezés befejezését követı hat hónapon belül a kedvezményezett köteles jól 
látható helyen emlékeztetı táblát elhelyezni. Az európai uniós hozzájárulásra 
(szövegesen) utalni kell, az európai uniós jelképet (kötelezı logócsoport – ÚMFT és az 
Európai Unió embléma) és az érintett alapot fel kell tüntetni (a tábla teljes felületének 
legalább 25%-át el kell foglalnia)! 

 

Tájékoztatási tábla „C” típus 

A kedvezményezett/lebonyolító testület köteles a projekt megvalósítása folyamán jól 
látható helyen tájékoztatótáblát elhelyezni. A európai uniós közremőködés számára 
fenntartott hirdetıtábla-résznek a teljes felület legalább 25%-át kell elfoglalnia. A 
európai uniós hozzájárulásra (szövegesen) utalni kell és az európai uniós jelképet 
(kötelezı logócsoport – ÚMFT és az Európai Unió embléma) és az érintett alapot fel 
kell tüntetni! 

A kivitelezés befejezését követıen a tájékoztatótábla helyett plakátot („D” típus) kell 
elhelyezni. 

 

Plakát „D” típus 

A kivitelezés befejezését követı hat hónapon belül a kedvezményezett köteles jól 
látható helyen plakátot elhelyezni. A európai uniós hozzájárulásra (szövegesen) utalni 
kell, a európai uniós jelképet (kötelezı logócsoport – ÚMFT és az Európai Unió 
embléma) és az érintett alapot fel kell tüntetni (a tábla teljes felületének legalább 
25%-át el kell foglalnia)! 

 

Projektszintő kommunikációs terv 

A kedvezményezett/lebonyolító testület köteles elızetesen a projektre vonatkozóan 
kommunikációs tervet készíteni, valamint a megvalósítása folyamán azt kivitelezni. A 
kommunikációs tervet a projekt jellegének megfelelıen kell elkészíteni, a projektnek 
legmegfelelıbb kommunikációs eszközöket és csatornákat igénybe véve az Arculati 
kézikönyv szabályozásainak megfelelıen (a projektszintő kommunikációs tervre mintát 
a Kedvezményezettek tájékoztatási segédlete tartalmaz). A kommunikációs tervben 
minden esetben kellı mértékben kell hangsúlyozni az európai uniós hozzájárulást, 
valamint annak mértékét. A kommunikációs terv elkészítésében segítséget nyújt a 
mellékelt „Kedvezményezettek tájékoztatási segédlete”. 

 

Egyéb kommunikációs tevékenység 

A kedvezményezetti tájékoztatási útmutatóban felsorolt kötelezettségek mellett 
projektjük népszerősítése érdekében a kedvezményezetteknek természetesen 
lehetısége nyílik egyéb kommunikációs aktivitásra is, amelyek megtervezéséhez 
segítséget nyújt a „Kedvezményezettek tájékoztatási segédlete”.  A projekt kapcsán 
megvalósított bármilyen kommunikációs aktivitás esetében azonban igazodni kell az 
Arculati kézikönyvben foglaltakhoz.  

 



A tájékoztatási eszközök formai követelményeit, alapanyagát és egyéb kötelezı 
elemeit az Arculati kézikönyv tartalmazza, amely letölthetı a www.nfu.hu internetes 
oldalról. 

 


