Handleiding PR en communicatie taNDem
in het kader van het INTERREG V A-project “Kunstverbinding – Kunstverbindung” (202172)

Regels voor publicaties
1. Alle officiële communicatie
•
•
•

bijvoorbeeld: uitnodiging, programma,...
moet tweetalig opgesteld worden (D + NL)
beargumenteerde uitzonderingsgevallen moeten met de EUREGIO afgestemd worden

2. Alle drukpublicaties
•
•
•
•

bijvoorbeeld: poster, flyer, brochure,...
moeten de INTERREG subsidievermelding1 bevatten
moeten de logo's van de co-financiers2 bevatten
Uitzondering: als het bedrukbare oppervlak < 5000 cm2, dan hoeven de logo's van de
co-financiers niet worden opgenomen, alleen het INTERREG-logo

3. Alle digitale publicaties
•
•
•
•

bijvoorbeeld: website, uitnodiging (PDF), fotomontage,...
moeten de INTERREG subsidievermelding1 bevatten
moeten de logo's van de co-financiers2 bevatten
moeten een hyperlink naar de website www.deutschland-nederland.eu bevatten

4. Alle tekstuele publicaties
•

•

bijvoorbeeld: persbericht, redactionele stukken
moeten een verwijzing naar de subsidie in de tekst3 bevatten

Contact: Desiree Brüning (d.bruening@euregio.eu)

Voorbeelden en toelichtingen
1

Subsidievermelding:

Het gebruik van het INTERREG-logo is een voorschrift voor alle communicatiemiddelen.

Download: https://cloud.euregio.de/index.php/s/iIq0ISBXpKbXwQa
Let op:



2

De tekst „Europäische Union / Europese Unie“ moet leesbaar blijven
Als er andere logos afgebeeld worden, mag de subsidievermelding (INTERREG-logo)
niet kleiner zijn dan andere logos.
De beeldverhouding (h x b) mag niet worden gewijzigd

Logo‘s:

Download: https://cloud.euregio.de/index.php/s/iIq0ISBXpKbXwQa

3

Tekst:

Achter de naam taNDem staat het INTERREG V A project “Kunstverbinding – Kunstverbindung”.
Binnen dit project werken de EUREGIO, Cultuurmij Oost, Münsterland e.V., Emsländische Landschaft
e.V., de Stadt Osnabrück, de Landkreis Osnabrück en de Provincies Gelderland en Overijssel samen
aan het versterken van de kunst-, cultuur- en erfgoedsector in het grensgebied.
Het project “Kunstverbinding - Kunstverbindung” wordt in het kader van het INTERREG V A
programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO), de Provincies Gelderland en Overijssel, het Niedersächsische Ministerium für
Bundes- und Europaangelegenheiten en het Wirtschaftsministerium des Landes NRW.

Contact: Desiree Brüning (d.bruening@euregio.eu)

