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Hogyan számítható ki, hogy 
egy hirdető- vagy tájékoz-

tató táblán mennyi helyre 
van szükség a kötelező 
EU-vonatkozású tájé-
koztatás (1828/2006/EK 
számú bizottsági rende-
let 9. cikke) közlésére? 

Fontos kihangsúlyozni, hogy a 
kedvezményezettek közlendő tá-

jékoztatásra vonatkozó kötelezettsé-
gei valamelyest eltérnek attól függően, 

hogy állandó tájékoztató tábláról, vagy 
hirdetőtábláról van-e szó. Mind a kettőnek tar-

talmaznia kell az EU jelképét, az érintett alapra vonatkozó 
utalást, és egy jelmondatot annak megvilágítására, hogy a Közösség 
milyen hozzáadott értéket képvisel.

Hirdetőtábla esetén a 9. cikkben említett információnak a hirdetőtábla 
legalább 25%-át kell kitöltenie. Állandó tájékoztató tábla esetén  
a 9. cikkben említett információnak, illetve a művelet jellegével és 
nevével kapcsolatos tájékoztatásnak együtt kell kitöltenie a tábla 
legalább 25%-át.

Milyen technikai segítségnyújtásra tarthatnak 
igényt az operatív programokat népszerűsítő 
konferenciákat szervező, illetve azokon részt vevő 
szervezetek?

A technikai segítségnyújtás célja a program átfogó irányításának és 
végrehajtásának elősegítése, ezért fontos, hogy a kapcsolódó 
tevékenységek egyértelműen összefüggésben legyenek az operatív 
program célkitűzésével. Népszerűsítési és tájékoztató intézkedések 
esetén például a technikai segítségnyújtás finanszírozhatja a 
program keretében támogatható tevékenységek népszerűsítését.

Minden kommunikációs tervnek tartalmaznia kell 
a terv végrehajtásának indikatív költségvetését 
(1828/2006/EK számú bizottsági rendelet 2. cikk 
(2) bekezdés c) pontja). Felhasználható-e ez a 
költségvetés az irányító hatóságok belső költségei, 
köztük például a személyzet kommunikációs 
képzésére vagy a kommunikációs tisztviselők 
bérezésére fordított kiadások elszámolására?

A technikai segítségnyújtási kiadásokat – a 2000–2006-os időszak-
tól eltérően – nem szabályozzák specifikus jogosultsági előírások. 
Feltéve, hogy az egyes alapokra vonatkozóan előírt szabályok 
betartásra kerülnek, a technikai segítségnyújtási tevékenységek 
jogosultsága nemzeti szinten kerül meghatározásra. Így ha a  
nemzeti szintű rendelkezések ezt lehetővé teszik, az érintett prog-
ramhoz biztosított technikai segítségnyújtás társfinanszírozhatja 

az érintett programot végrehajtó személyzet képzését vagy  
bérezését. Bizonyítani kell azonban, hogy az említett kiadásokra 
a kommunikációs tervben említett tevékenységek végrehajtásához 
valóban szükség van.

A hirdetőtáblát a művelet helyszínén kell elhelyezni 
(1828/2006/EK számú bizottsági rendelet 8. cikke), 
de mi a teendő akkor, ha egy műveletnek több 
helyszíne van? Ha 12 híd épül, ez azt jelenti, hogy 
a műveletnek 12 helyszíne van?

A tájékoztatási és népszerűsítési előírások célja, hogy megfelelő 
láthatóságot biztosítsanak az EU-támogatással megvalósuló 
projekteknek, és hogy ily módon tudatosítsák a polgárokban, hogy 
a kohéziós politika hogyan járul hozzá életminőségük javításához. 
A 8. cikket éppen ezért úgy kell értelmezni, hogy az minél szélesebb 
körben biztosítsa rendelkezései hatását (8. cikk (3) bekezdés):  
„A kedvezményezett köteles a következő feltételeknek megfelelő 
művelet végrehajtása közben valamennyi művelet helyszínén 
hirdetőtáblát állítani:

a)  a művelethez történő állami hozzájárulás meghaladja az  
500 000 eurót;

b)  a művelet infrastruktúra vagy építkezési művelet  
finanszírozásából áll.”

Így attól függetlenül, hogy a 12 híd „egy” vagy „12 műveletként” 
kerül-e meghatározásra, ha a 12 híd különböző helyeken található, 
és az építkezés 12 külön munkahely kialakítását jelenti, minden 
helyszínt külön hirdetőtáblával kell jelölni.

A lehetséges kedvezményezetteknek általánosság-
ban véve mikor kell eleget tenni a népszerűsítési 
előírásoknak? Akkortól, mikor aláírták a társfinan-
szírozási megállapodást? Mi történik akkor, ha a 
projekt már ezt megelőzően (de 2007. január 1. után) 
is készített tájékoztató és népszerűsítő anyagokat, 
és szeretné elismertetni e költségek jogosultságát? 
Mi a helyzet akkor, ha az irányító hatóság már ak-
kor is tett közzé propagandaanyagot, mikor még 
csak tervezte a vonatkozó pályázat benyújtását?

A kedvezményezettek csak akkor kötelesek tiszteletben  
tartani a népszerűsítéssel kapcsolatos szabályokat, ha a projekt 
társfinanszírozásra szelektált, illetve ha aláírták a társfinanszírozási 
megállapodást az illetékes hatósággal. Az általános szabály az, hogy 
a kiadások, és ezen belül a művelet népszerűsítésére fordított 
kiadások is akkor számolhatók el, ha azokat az operatív programok 
Bizottsághoz történő benyújtásának időpontja vagy 2007. január 
1-je – a két időpont közül a korábbit kell figyelembe venni – valamint 
2015. december 31. között ténylegesen kifizették (az általános 
rendelet 56. cikke). Az említett időpont előtti, illetve a vonatkozó 
rendeletek népszerűsítési előírásainak nem megfelelő propaganda-
kiadások nem számolhatók el.

a kommUnikáCiós  

elŐÍRások BetaRtása

Ebben a rovatban a Panorama választ ad a projek-
tek gyakorlati végrehajtásával kapcsolatos, illetve 
minden egyéb hozzánk eljuttatott kérdésükre, 
felvetésükre. Küldjék el őket a:
regio-panorama@ec.europa.eu címre!
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