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Information 
på plakat eller 
elektronisk skærm
For alle EU- og Interreg-projekter er 

der krav om information og 

synlighed. Et af kravene er, at: 

"Hver partner i projekterne skal 

opsætte mindst en plakat eller 

elektronisk skærm med information 

om projektet på et offentligt sted." 

Plakat og/eller elektronisk skærm skal være 

klar inden projektets den første 

statusrapport. Vi tilbyder 3 valgmuligheder: 

1. Et trykt plakat med generisk motiv.

2. Generisk motiv på et elektronisk 

skærm.

3. Et unikt motiv til den elektroniske 

skærm.

I skal vælge mindst 1 af valgmulighederne. 

På de følgende sider kan du læse mere. 



1) Trykt generisk
• A3-format.
• Generisk motiv med budskabet 

"Samfundsproblemerne stopper ikke ved grænsen. 
Det gør løsningerne heller ikke."

• Tilgængelig på svensk, dansk, norsk og engelsk 
(nogle få engelsk, rettet mod internationale 
projektpartnere)

• Trykt på 3,8 mm pap.

• Uddeles på Seminar for godkendte projekter – maks. 
1 pr. projektpartner. 

• Projektleder er ansvarlig for at distribuere plakater til 
alle partnere.

1) Trykt plakat.



2) Elektronisk skærm generisk, portræt og liggende. 

2) Elektronisk skærm generisk
• Generisk motiv med budskabet 

"Samfundsproblemerne stopper ikke ved grænsen. 
Det gør løsningerne heller ikke."

• Findes på svensk, dansk, norsk og engelsk.

• Fås i to formater: portræt (portrait, 9:16) og 
liggende (landscape, 16:9).

• Skærmens størrelse skal være mindst 22 tommer.

• Motivet skal vises på fuld skærm og kan bruges i 
et diasshow sammen med andre motiver, forudsat 
at det er synligt i mindst 20 procent af tiden.



3) Elektronisk skærm unik
• Unikt motiv til projektet, i to formater: portræt (portrait, 9:16) og 

liggende (landscape, 16:9).

• Skærmens størrelse skal være mindst 22 tommer.

• Interreg producerer displaybillederne i henhold til den givne 
skabelon.

• Projektet er ansvarlig for at levere foto, tekst (herunder mulige 
oversættelser) til Interreg. Se næste side.

• Motivet skal vises på fuld skærm og kan bruges i et diasshow 
sammen med andre motiver, forudsat at det er synligt i mindst 20 
procent af tiden. 

• Motivet vil blive brugt i hele projektperioden, og Interreg leverer 1 
produktion. Det er ikke muligt at ændre motivet senere i 
projektperioden.

3) Elektronisk skærm unik



3) Skærm unik - komponenter
Tekst med projektets navn.

Leveres af projektet: Oneliner 
på max 40 tegn inkl. blank 
om projektets mål/vision, på 
et eller flere sprog (svensk 

dansk, norsk og/eller 
engelsk).

Projektets indsatsområde 
afgør farven i baggrunden 

Innovation og entreprenørskab: turkis

Grøn omstilling: grøn

Transport og mobilitet: orange

Grænseløst arbejdsmarked: rød

Leveres af projekterne: Højopløst foto (ej 
logotyper eller grafik) i 1:1-format som 

illustrerer projektets mål/vision. Projektet 
skal have billedrettigheder, som også omfatter 

Interreg og EU-kommissionen, og tillader 
offentliggørelse på web og i trykt format.

Leveres af 
projektet: 

Fotocredit.

QR-kode som leder til 
projektets side i projektbanken 

på interreg-oks.eu.



Sådan går I 
videre

1. I skal i projektet vælge mindst 1 af 
mulighederne. Det er muligt at kombinere 
plakat med skærm efter den enkelte 
partners ønsker og muligheder.

2. Giv jeres projektrådgiver besked. For 
"Trykt unik": Angiv antallet af plakater 
(maks. 1 plakat/partner), opdelt efter 
sprog. For "Elektronisk unik": Indsend 
foto og tekst, som beskrevet på de 
foregående sider.

3. Interreg leverer ”Trykt generisk” og 
”Elektronisk skærm unik”. ”Elektronisk 
skærm generisk” kan downloades på: 
Værktøjer>Gennemføre>Kommunikation 
på interreg-oks.eu

Har du spørgsmål? Kontakt din 
projektrådgiver.

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