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Informiranje in komuniciranje

• Priročnik za upravičence – 6. del: 

Informiranje in komuniciranje

• Priročnik za komuniciranje in 

oblikovanje (Communication and 

Design Manual)



Namen in cilji informiranja in komuniciranja

• Obveščati splošno javnost o prispevku finančnih mehanizmov k naslednjim dvema  

glavnima ciljema:

• zmanjšanje gospodarskih in socialnih razlik v EGP in

• krepitev bilateralnih odnosov med državami donatoricami in državami 

upravičenkami.

Namen

• Ozaveščanje in informiranje splošne javnosti o finančnem prispevku in vlogi držav 

donatoric.

• Zagotavljanje transparentnosti in legitimnosti.

• Oblikovanje skladne podobe.

Cilji



Načrtovanje aktivnosti v razmerah Covid-19

• Upoštevanje trenutnih epidemioloških razmer in ukrepov za varno in 

odgovorno izvedbo projekta. 

• Načrtovanje aktivnosti na način, da so izvedljive tako v običajnih kot izrednih

razmerah.

• Priložnosti:

• Nove tehnologije komuniciranja

• Spletni sestanki in dogodki

• Vzpostavitev močne spletne prisotnosti

• Ugodni pogodbeni dogovori



Komunikacijski načrt

• Cilji in ciljne skupine (relevantni deležniki)

• Strategija in vsebina ukrepov informiranja (aktivnosti, orodja, časovni okvir)

• 3 informacijske aktivnosti (vključno z uvodnim in/ali zaključnim dogodkom) ali 2 

informacijski aktivnosti za projekte, ki prejmejo manj kot 500.000 EUR sredstev. 

• Spletna stran (oz. podstran) ali aktivni profil na družbenih omrežjih (informacije o 

projektu, napredku, dosežkih in rezultatih, bilateralnem sodelovanju, kontaktna 

oseba).

• Načrt vrednotenja ukrepov.

•  DS Komunikacija

ELEMENTI KOMUNIKACIJSKEGA NAČRTA



Vizualna identiteta

• Logotip Norveškega finančnega mehanizma (Norway Grants)

• Logotip Finančnega mehanizma EGP (EEA Grants)

• Logotip SVRK

• Logotip projekta

LOGOTIPI



Vizualna identiteta

• Pisava: Founders Grotesk ali Arial

• Barve

DRUGI GRAFIČNI ELEMENTI

• Barve



Slogan

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Fleksibilnost: Sodelujemo skupaj za zeleno Evropo. Sodelujemo skupaj za konkurenčno Evropo. Sodelujemo 

skupaj za vključujočo Evropo. Sodelujemo skupaj za zeleno in konkurenčno Evropo. Podobne variacije.



Standardna besedila in navedba podpore

NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM FINANČNI MEHANIZEM EGP

• Standardno besedilo

• Navedba podpore

• Standardno besedilo

• Navedba podpore



Izjava o omejitvi odgovornosti



Družbena omrežja

• Dostopna orodja

• Ozaveščanje o projektu, za ustvarjanje razprave ali 

usmerjanje spletnega prometa na spletno stran projekta 

• Nosilec programa

@NorwayGrantsSlovenia

@EEANorwayGrantsSlovenia

• Urad za finančne mehanizme (donatorji)

@EEANorwayGrants

#EEANorwayGrantsSlovenia

#EEANorwayGrants

#EEAGrants

#NorwayGrants

#EEAGrantsSlovenia

#NorwayGrantsSlovenia

#ClimateProgramme

#EducationProgramme

Ključniki #Oznake



Medijska knjižnica

eealibrary.org/ Priročnik za uporabo medijske 

knjižnice

https://eealibrary.org/
https://eeagrants.org/resources/eea-and-norway-grants-media-library-manual


Obveščanje Nosilca programa

Nosilec projekta pravočasno in sprotno obvešča Nosilca programa o 

načrtovanih in izvedenih dogodkih, pomembnih mejnikih pri izvajanju projekta 

oziroma drugih informacijskih in komunikacijskih aktivnostih, skupaj s slikovnim 

in/ali video gradivom.

facebook.com/NorwayGrantsSlovenia instagram.com/EEANorwayGrantsSlovenianorwaygrants.si  eeagrants.si

facebook.com/NorwayGrantsSlovenia
instagram.com/EEANorwayGrantsSlovenia
norwaygrants.si
eeagrants.si


VPRAŠANJA


