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Information 
på affisch eller 
bildskärm
För alla EU- och Interreg-projekt 
finns det krav på information och 
synlighet. Ett av kraven är att: 
"Varje partner i projekten måste 
sätta upp minst en affisch eller 
elektronisk bildskärm med 
information om projektet på 
offentlig plats." 

Affisch och/eller bildskärm ska vara 

på plats innan projektets första 

lägesrapport. Vi erbjuder 3 

valmöjligheter: 

1. Tryckt affisch med generiskt 

motiv.

2. Generiskt motiv för bildskärm.

3. Unikt motiv för bildskärm.

Ni måste välja minst 1 av alternativen. 

På följande sidor kan du läsa mer.



1) Tryckt generisk
• A3-format.
• Generiskt motiv med budskapet "Samhällsproblemen 

stannar inte vid gränsen. Inte lösningarna heller".
• 4 valbara språk: svenska, danska, norska och 

engelska (ett fåtal engelska, riktade till internationella 
projektpartner)

• Tryckt på 3.8 mm pappskiva.
• Delas ut på Seminarium för godkända projekt – max 1 

per projektpartner. 
• Projektledare ansvarar för att distribuera affischer 

vidare till alla partner.

1) Tryckt A3-affisch.



2) Bildskärm generisk
• Generiskt motiv med budskapet "Samhällsproblemen 

stannar inte vid gränsen. Inte lösningarna heller".

• 4 valbara språk: svenska, danska, norska eller 

engelska.

• Finns i två format: stående (portrait, 9:16) och 

liggande (landscape, 16:9).

• Bildskärmens storlek måste vara minst 22 tum.

• Motivet ska visas på fullskärm och får användas i ett 

bildspel tillsammans med andra motiv, under 

förutsättning att det är synligt under minst 20 procent 

av tiden. 
2) Bildskärm generisk i stående och liggande format.



3) Bildskärm unik
• Unikt motiv för projektet, i två format: stående (portrait, 9:16) och 

liggande (landscape, 16:9).

• Bildskärmens storlek måste vara minst 22 tum.

• Interreg producerar bildskärmsbilderna enligt given mall.

• Projektet ansvarar för att leverera foto, text (inkl ev översättningar) till 
Interreg. Se nästa sida.

• Motivet ska visas på fullskärm och får användas i ett bildspel 
tillsammans med andra motiv, under förutsättning att det är synligt 
under minst 20 procent av tiden. 

• Motivet ska användas under hela projektperioden och Interreg ger 
möjlighet till 1 produktionstillfälle. Det är inte möjligt att ändra motivet 
senare under projektperioden.

3) Bildskärm unik i stående och liggande format.



3) Bildskärm unik - komponenter
Ingångstext med projektets 

namn.

Levereras av projektet: 
Oneliner på max 40 tecken 

inkl. blanksteg om projektets 
mål/vision, på ett eller flera 

språk (svenska danska, 
norska och/eller engelska).

Färgen på bakgrundsplattan 
bestäms av projektets 

insatsområde.
Innovation och entreprenörskap: turkos

Grön omställning: grön

Transport och mobilitet: orange

Gränslös arbetsmarknad: röd

Levereras av projektet: Högupplöst foto (ej 
logotyper eller grafik) i 1:1-format som 

illustrerar projektets mål/vision. Projektet 
behöver ha bildrättigheter som också omfattar 

Interreg och EU-kommissionen och som 
medger publicering på webb och i tryck.

QR-kod som leder till 
projektets sida i projektbanken

på interreg-oks.eu.

Levereras av 
projektet: 

Fotocredit.



Så går ni 
vidare

1. Bestäm er i projektet för minst 1 av 
alternativen. Det går att kombinera 
affisch/bildskärm efter varje partners önskemål 
och möjligheter.

2. Meddela er projektrådgivare. För ”Tryckt 
generisk”: uppge antal affischer (max 1 
affisch/partner), fördelade per språk. För 
”Bildskärm unik”: skicka in foto och texter, 
enligt beskrivning på föregående sidor.

3. Interreg levererar ”Tryckt generisk” och 
”Bildskärm unik”. ”Bildskärm generisk” finns 
att ladda ner under 
Verktyg>Genomföra>Kommunikation på 
interreg-oks.eu

Har du frågor? Kontakta er projektrådgivare.

https://interreg-oks.eu/forersomvillansoka/presenteraerideochfahjalppavagen/verktyg.659.html
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