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Vooraf: merk-
architectuur
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PROGRAMMA PROJECT

Organigram Interreg Vlaanderen-Nederland  
communiceert steeds op 2 niveau’s:  
programma en projectniveau.
Het programmaniveau is overkoepelend.  
Hieronder vallen verschillende projecten  
binnen verschillende thema’s. 
De projecten hebben een afgeleid logo  
en afgeleide grafische elementen per thema.

In dit handboek bespreken we steeds  
beide niveau’s.

Een groener Europa

Klimaat, milieu  
en natuur

Een slimmer Europa

Innovatie en vaardig-
heden voor slimme 
transformatie

Een socialer Europa
 
Inclusieve arbeidsmarkt, 
opleiding en duurzame 
vrijetijdsbesteding

Een Europa zonder grenzen

Samenwerken om  
grensobstakels  
te overwinnen

Gefinancierd door
de Europese Unie

PROGRAMMANIVEAU

PROJECTNIVEAU 
BINNEN 1 VAN DE 
4 THEMA’S

4 THEMA’S 2 31 4

Gefinancierd door
de Europese Unie

Projectnaam

Gefinancierd door
de Europese Unie

Projectnaam

Gefinancierd door
de Europese Unie

Projectnaam

Gefinancierd door
de Europese Unie

Projectnaam
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0. Aandachts- 
punten
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PROGRAMMA PROJECT

De Europese Unie hecht veel belang aan  
communicatie over jouw project aan het brede 
publiek, aangezien alle Interreg-projecten  
gefinancierd worden met publieke middelen.  
Op die manier draag je als projectpartner (inclu-
sief partners die geen EFRO-subsidie aanvragen 
en partners van kleinschalige projecten onder 
een Small Project Fund) bij tot het vergroten van 
het bewustzijn van de Europese integratie en 
maak je mensen bekend met de voordelen die 
het biedt in ons dagelijkse leven. Het is daarbij 
jouw verantwoordelijkheid om tijdens het verloop 
van het project de richtlijnen over de communica-
tie juist en efficiënt toe te passen in alle op  
het publiek gerichte activiteiten. 
 

• We raden je aan om binnen het project één communicatieverantwoordelijke aan  
te stellen. Breng hiervan jouw projectadviseur op de hoogte. 

• Bij het indienen van het project vermeldde je concrete communicatieplannen in  
het werkpakket ‘communicatie’, voer deze - in samenspraak met de projectadviseur -  
zo nauwgezet mogelijk uit. 

• Om een eenzijdige benadering langs Vlaamse of Nederlandstalige kant te vermijden,  
voorzie je best een nalezing van tekst door een projectbetrokkene ‘aan de andere kant’  
van de landsgrens.  

• Ook al declareer je bepaalde kosten niet, ontvang je als projectpartner geen EFRO- 
subsidie of ben je partner van een kleinschalig project onder een Small Project Fund (SPF): 
in alle communicatie naar een publiek over het project (en onderdelen daarbinnen)  
vermeld je duidelijk de Europese steun vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland. 

• Kosten voor communicatie kunnen in het kostenplan worden opgevoerd.  
Wel geldt dat de kosten aantoonbaar en verifieerbaar moeten zijn. Als kosten voor  
communicatie vervat zitten in een forfait (bvb. 40% forfait voor externe kosten) worden 
deze niet als reële kosten gedeclareerd, maar blijven de regels rond steunvermelding 
onverkort van toepassing.

• Aanvaarding van de EFRO-bijdrage impliceert dat de namen van projectpartners die 
EFRO-middelen aanvragen, worden opgenomen op een door de beheerautoriteit  
te publiceren projectenlijst. Elk project kan verder vernoemd worden in persberichten,  
op internet enz. Verder dient de projectverantwoordelijke zijn medewerking te verlenen 
aan communicatie-uitingen die voortvloeien uit de communicatiestrategie van  
het programma. 

• Indien de projectverantwoordelijke of de projectpartners onvoldoende gevolg geven aan 
de voorschriften rond promotie en publiciteit, kan de beheerautoriteit beslissen (een deel 
van) de projectkosten niet subsidiabel te verklaren (zie bijlage 4 Sanctioneringsbeleid bij 
niet-naleving voorschriften publiciteit).  
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PROJECTPROGRAMMA

0.1 Communicatie in Interreg VI; een nieuwe werkwijze 
Om jou te ondersteunen, bieden we je heel wat aan zodat je zelf geen 
kosten meer moet maken voor de realisatie van een projectlogo en/
of – website, brochures etc. Sterker nog: we raden je zelfs af om hiervoor 
kosten te maken. We willen jouw projectcommunicatie goed ondersteu-
nen en we financieren dit daarom vanuit onze eigen werkingsmiddelen. 
Op die manier kan je je focussen op de inhoud van jouw projectcom-
municatie èn ben je zeker in orde met de richtlijnen, een win-win voor 
iedereen! 

Via een sjabloongenerator kan je in een paar eenvoudige stappen jouw 
projectlogo en een printklare projectposter creëren. Zo ben je zeker 
dat deze voldoen aan de Europese verplichtingen. Maar deze applicatie 
biedt veel meer dan dit: je kan o.a. brochures, drukklare roll-ups of stic-
kers maken, en social media afbeeldingen en uitnodigingen realiseren. 
Wij bieden de nodige sjablonen aan conform de verplichtingen, jij zet ze 
verder naar jouw hand met afbeeldingen, tekst etc. Na finalisatie kan je 
naar eigen wens de bestanden downloaden voor online gebruik of druk. 

Vanuit dezelfde filosofie bieden we je ook een uitgebreide projectpa-
gina aan op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland. Je geeft 
deze via verschillende subpagina’s zelf invulling, naast de elementen 
die verplicht zijn. Je staat zelf in voor het regelmatig updaten van de 
content via het e-loket en je kiest zelf welke functionaliteiten je wenst te 
gebruiken. Op die manier bespaar je kosten voor de realisatie van een 
eigen projectwebsite en voldoet het ook hier aan de richtlijnen.  

Als er goede redenen zijn om een eigen, al bestaand projectlogo te 
blijven hanteren, een nieuwe projectwebsite te realiseren (met meer 
functionaliteiten dan wij je kunnen aanbieden) of zelf de lay-out van 
brochures aan te besteden, benoem je dit expliciet in je aanvraag en 
breng je de verwachte kosten in beeld.  

 Wat bieden we je nog aan?  

• Op onze website vind je de verschillende versies van het logo van
Interreg Vlaanderen-Nederland en het logo van de EU, alsook
letterypes Montserrat en Arial.

• Nood aan een klankbord of begeleiding bij het bedenken van een
campagne, brochure of iets anders? Neem contact op met
de adviseur communicatie.

Verderop in deze gids leggen we je per onderwerp uit wat Interreg je 
gratis kan leveren en wat niet, en welke verplichtingen verbonden zijn 
aan de verschillende communicatie-uitingen. Met vragen kan je altijd 
terecht bij de adviseur communicatie.
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1. Logo
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PROGRAMMA

1.1 Programmalogo

Gefinancierd door
de Europese Unie

Wanneer er gecommuniceerd wordt  
op programmaniveau gebruik je steeds dit logo 
volgens de richtlijnen hierna beschreven.
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PROJECT

1.2 Projectlogo Wanneer er gecommuniceerd wordt rond een 
project van Interreg Vlaanderen-Nederland, 
gebruik je steeds het projectlogo dat daarvoor 
is aangemaakt.
Gebruik het ook steeds volgens verder  
genoemde richtlijnen.

Bij alle voorlichtings- en communicatieactiviteiten1 die je organiseert 
voor een publiek in functie van het project, evenals op infrastructuur, 
uitrusting, voertuigen of belangrijke tastbare resultaten, wordt duidelijk 
gemaakt dat steun is verleend met Europese middelen.  
Dit gebeurt door een prominente weergave van jouw projectlogo.

Ieder projectlogo dient het embleem van de Europese Unie (de vlag)  
en de tekst ‘Gefinancierd door de Europese Unie’ te bevatten.  
Deze regels gelden voor alle Europees gefinancierde projecten.  
Door gebruik te maken van het door het programma aangeboden  
logo zit je gegarandeerd goed op vlak van lay-out van je logo.

1denk aan mediarelaties, conferenties, seminars en voorlichtingsmateriaal zoals brochures, 
folders, posters, presentaties… online en/of op sociale media of via traditionele wijze op papier

Gefinancierd door
de Europese Unie Projectnaam

Gefinancierd door
de Europese Unie

Projectnaam

staand

liggend

Verplichte 
richtlijnen

Richtlijnen in het groen zijn te 
volgen publiciteitsverplichtingen. 
Andere richtlijnen zijn sterk  
aanbevolen om de consistentie  
in de huisstijl te bewaren. 
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1.3 Opbouw en witruimte

Gefinancierd door
de Europese Unie

Gefinancierd door
de Europese Unie

Gefinancierd door
de Europese Unie

1/2 x

1/2 x

1/2 x

1/2 x 1/2 x

1/2 x

1/2 x

1/2 x

1/2 x 1/2 x 1/2 x

y

y

y

y

1/2 x

1/2 x

1/2 x

1/2 x

1/2 x

1/2 x

1/2 x

1/2 x

x

x

x

De witruimte is de miminumruimte die 
steeds vrij moet zijn rondom het logo.
Deze ruimte is steeds de helft van de 
hoogte van het embleem.

PROGRAMMALOGO

PROJECTLOGO STAAND

PROJECTLOGO LIGGEND

Projectnaam

Projectnaam

Gebruik voor het lettertype steeds Montserrat SemiBold

Gebruik voor het lettertype steeds Montserrat SemiBold
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PROGRAMMA PROJECT

Gefinancierd door
de Europese Unie

Gefinancierd door
de Europese Unie

1.4 Minimumgrootte

Gefinancierd door
de Europese Unie

Gefinancierd door
de Europese Unie

70 mm

70 mm

70 mm

35 mm

35 mm

35 mm

Plaats het logo nergens kleiner dan 35 mm 
breed om de leesbaarheid optimaal te houden.

PROGRAMMALOGO

PROJECTLOGO STAAND

PROJECTLOGO LIGGEND

Gefinancierd door
de Europese Unie Gefinancierd door

de Europese Unie
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PROGRAMMA PROJECT

1.5 Witte en gekleurde  
versie: alternatief voor 
donkere achtergronden

Standaard gebruiken we het blauwe logo op 
een witte, licht gekleurde of transparante  
achtergrond. Als dergelijke achtergrond echt 
niet mogelijk is vanwege beperkte plaats of 
omwille van het overlappen van een belangrijk 
element in de achtergrondfoto, kan je opteren 
voor de witte en gekleurde versie. Dezelfde  
gebruiksregels gelden voor deze versie. 

PROGRAMMALOGO PROJECTLOGO

Gefinancierd door
de Europese Unie

Het volledige logo staat in wit  
met de volgende kleurcodes:

Kleur Wit
Pantone /
CMYK 0 / 0 / 0 / 0
HEX ffff
RGB 255 / 255 / 255

Het EU-embleem bestaat uit witte 
sterren tegen een achtergrond van 
100 % Reflex Blue in een wit omlijnde 
rechthoek, waarvan de breedte gelijk 
is aan 1/25e van de korte zijde van  
de rechthoek.

Gefinancierd door
de Europese Unie

Gefinancierd door
de Europese Unie
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PROGRAMMA PROJECT

1.5 Monochrome versie 
(zwart en wit)

Wanneer er enkel in zwart/wit gedrukt  
kan worden, kan je gebruik maken  
het monochrome logo. Gebruik dit enkel  
wanneer het niet anders kan! Dezelfde  
gebruiksregels gelden ook voor deze versie.

Het EU-embleem bestaat uit zwarte sterren tegen een witte 
achtergrond in een zwart omlijnde rechthoek, waarvan de 
breedte gelijk is aan 1/25e van de korte zijde van de rechthoek.

Gefinancierd door
de Europese Unie

Gefinancierd door
de Europese Unie

PROGRAMMALOGO PROJECTLOGO

Gefinancierd door
de Europese Unie

Gefinancierd door
de Europese Unie

Gefinancierd door
de Europese Unie

Gefinancierd door
de Europese Unie
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PROGRAMMA PROJECT

1.6 Wat mag niet? Gebruik enkel de logo’s die zijn aangeleverd 
en steeds als volledig geheel. In principe zijn 
er voldoende varianten om het logo steeds 
correct en leesbaar weer te geven.
Breng dus zelf geen aanpassingen aan, aan 
het logo zoals samendrukken, schaduwen 
toevoegen, andere kleuren gebruiken, ...

Gefinancierd door
de Europese Unie

Gefinancierd door
de Europese Unie

Gefinancierd door
de Europese Unie

Gefinancierd door
de Europese Unie

Gefinancierd door
de Europese Unie

Gefinancierd door
de Europese Unie

Gefinancierd door
de Europese Unie

Gefinancierd door
de Europese Unie

Gefinancierd door
de Europese Unie

Gefinancierd door
de Europese Unie
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2. Kleur
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PROGRAMMA PROJECT

2.1 Primaire kleuren 

Gefinancierd door
de Europese Unie

De primaire kleuren komene gedeeltelijk  
voort uit de kleuren van het embleem.

Het embleem is samengesteld uit de volgen-
de kleuren: PANTONE REFLEX BLUE voor het 
oppervlak van de rechthoek; PANTONE YELLOW 
voor de sterren.

Pantone	 Reflex	Blue	

Pantone YELLOW 
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2.1 Primaire kleuren De primaire kleuren zijn afgeleid van het palet 
van de Europese Unie en Interreg. Gebruik ze 
zeker ook als accentkleuren in administratieve 
documenten. Bijvoorbeeld in tabellen, titels, 
inleidingen, ...

Gebruik hoofdzakelijk het EU blauw en in  
tweede instantie het lichtere blauw. Het geel 
kan sporadisch als accent gebruikt worden. 

KLEURCODES VOOR 
PROFESSIONEEL DRUKWERK

PMS: ‘Pantone Matching System’ is enkel beschikbaar in 
offsetdrukwerk, niet in digitaal drukwerk. Dat systeem 
werkt per voorgemengde, solide kleur.

CMYK: de standaard in professioneel offset of digitaal 
drukwerk. Ook wel ‘Quadri’, ‘Full Colour’ of ‘vierkleuren-
druk’. Kleur ontstaat via mengeling van 4 kleuren Cyaan, 
Magenta, Yellow en Key (zwart).

Bij vierkleurendruk moeten de twee standaardkleuren 
op basis van de vier beschikbare kleuren worden  
aangemaakt. Voor het PANTONE YELLOW kan 100 % 
“Process Yellow” worden gebruikt. PANTONE REFLEX 
BLUE wordt verkregen door 100 % “Process Cyan”  
te mengen met 80 % “Process Magenta”.

KLEURCODES VOOR  
BEELDSCHERM

RGB: alle kleuren ontstaan via mengeling van primaire 
lichtkleuren rood, groen en blauw uitgedrukt in nume-
rieke getallen. Voor toepassing in bijvoorbeeld power-
point.

HEX: RGB-kleuren uitgedrukt in hexadecimale notatie. 
Voor toepassing in html-code (websites).

Pantone	 Reflex	Blue	
CMYK 100 / 80 / 0 / 0
HEX #003399
RGB  0 / 51 / 153

80 %

100 %

60 %

Pantone 2716
CMYK 41 / 30 / 0 / 0
HEX #9FAEE5
RGB  159 / 174 / 229

Pantone	 Yellow
CMYK 0 / 0 / 100 / 0
HEX #FFCC00
RGB  255 / 204 / 0

Wanneer de leesbaarheid in  
het gedrang komt, is het ook 
toegestaan om percentages  
te gebruiken van deze kleuren.

De primaire kleuren zijn afgeleid van het palet 
van de Europese Unie en Interreg. Gebruik ze 
zeker ook als accentkleuren in administratieve 
documenten. Bijvoorbeeld in tabellen, titels, 
inleidingen, ...

Gebruik hoofdzakelijk het EU blauw en in  
tweede instantie het lichtere blauw. Het geel 
kan sporadisch als accent gebruikt worden. 
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2.2 Secundaire kleuren Gelinkt aan de 4 thema’s van Interreg VI, wordt een 
tweede palet voorzien dat dient als een  secundair 
kleurenpalet.

Deze kleuren zijn ook verbonden aan grafische  
vormen (zie hoofdstuk 6). Gebruik ze dan ook hoofd-
zakelijk in combinatie met de betreffende vormen.

Maak ook hier gebruik van percentages wanneer 
de leesbaarheid in het gedrang komt.

Pantone 191 C
CMYK 4 / 86 / 43 / 0
HEX #d1375b
RGB 209 / 55  /91

Pantone 361 C
CMYK 80 / 0 / 100 / 0
HEX #15983a
RGB 21 / 152 / 58

80 %

80 %

60 %

60 %

100 %

100 %

Hou er rekening mee dat computerschermen, laser- en  
inktjetprinters kleuren anders reproduceren. Daardoor kunnen 
de afgebeelde kleuren licht afwijken van de werkelijke kleuren.

Pantone 208 C
CMYK 31 / 99 / 54 / 40
HEX # 6d1c38
RGB  109 / 28 / 56

80 %

60 %100 %

Pantone 3425 C 
CMYK 94 / 40 / 100 / 43
HEX #2c512e
RGB  44 / 81 / 46

80 %

60 %100 %

Pantone 146 C
CMYK 27 / 56 / 100 / 23
HEX #996922
RGB  153 / 105 / 34

Pantone 315 C 
CMYK 100 / 31 / 33 / 16
HEX #0f6e87
RGB  15 / 110 / 135

80 % 80 %

60 % 60 %100 % 100 %

Pantone 7408 C
CMYK 0 / 30 / 100 / 0
HEX #efb011
RGB 239 / 176 / 17

Pantone 2200 C
CMYK 81 / 9 / 20 / 0
HEX #00aaca
RGB 0 / 170 / 202

80 % 80 %

60 % 60 %100 % 100 %

Een groener 
Europa.

Een slimmer 
Europa.

Een socialer 
Europa.

Een Europa 
zonder grenzen. 

PROGRAMMA PROJECT
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3. Typografie
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PROGRAMMA PROJECT

3.1 Montserrat

Montserrat Thin
Thin Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(0123456789. , : /; !?%&€+=)

Montserrat ExtraLight
ExtraLight Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(0123456789. , : /; !?%&€+=)

Montserrat Light
Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(0123456789. , : /; !?%&€+=)

Montserrat Regular
Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(0123456789. , : /; !?%&€+=)

Montserrat Medium
Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(0123456789. , : /; !?%&€+=)

Montserrat SemiBold
SemiBold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(0123456789. , : /; !?%&€+=)

Montserrat Bold
Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(0123456789. , : /; !?%&€+=)

Montserrat ExtraBold
ExtraBold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(0123456789. , : /; !?%&€+=)

Montserrat Black
Black Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(0123456789. , : /; !?%&€+=)

Gebruik standaard het lettertype Montserrat.
Er zijn 9 gewichten beschikbaar om voldoende 
variatie/hiërarchie te creëren in typografie.

Je kan het lettertype downloaden  
op onze website.Wanneer je een bestand opslaat  

als pdf zal het lettertype ingesloten 
zitten. Dit wil zeggen dat bij het  
doorsturen van een pdf de lettertypes 
niet kunnen veranderen en  
de leesbaarheid optimaal blijft.
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PROGRAMMA PROJECT

3.2 Arial

Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(0123456789. , : /; !?%&€+=)

Arial Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(0123456789. , : /; !?%&€+=)

Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(0123456789. , : /; !?%&€+=)

Arial Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(0123456789. , : /; !?%&€+=)

Gebruik Arial voor alle MS Office toepassingen 
(vb. Word of Powerpoint) en mailtoepassingen 
zoals nieuwsbrieven.

Dit font is beperkter in gewichten, maar staat 
standaard op alle computers. Zo ontstaan 
er geen problemen wanneer documenten 
moeten gedeeld worden met partijen die niet 
beschikken over het huisstijlfont.

Wanneer je een bestand opslaat  
als pdf zal het lettertype ingesloten 
zitten. Dit wil zeggen dat bij het  
doorsturen van een pdf de lettertypes 
niet kunnen veranderen en  
de leesbaarheid optimaal blijft.
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4. Copy
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PROGRAMMA

Geef op programmaniveau ook de tagline van 
Interreg Vlaanderen-Nederland mee.

Let op: dit is geen baseline die vast bij het logo 
staat. Hij staat steeds op zich en kan variëren 
van plaats en grootte, afhankelijk van de drager.

Gebruik de tagline met of zonder website, 
afhankelijk van de drager.

De tagline staat standaard op 3 lijnen.
Wanneer het ontwerp dit vraagt, kan hij 
ook op 2 lijnen gezet worden.

4.1 Vaste tagline + website
programmaniveau

Hoog  
mikken voor  
de Lage Landen!

grensregio.eu

Hoog mikken voor 
de Lage Landen!

grensregio.eu

x

1/2 x 1/2 x
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5. Grid/Lay-out
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PROGRAMMA PROJECT

5.1 Document grid - staand Het grid is een raster van onzichtbare vierkanten.  
Het vormt een basisstramien van hulplijnen 
waarop alle grafische elementen correct 
gepositioneerd kunnen worden.

Het grid werkt op eender welk formaat.  
We vermelden daarom geen eenheden in 
millimeters maar een universele formule  
om het grid te bepalen.

GRID BEPALEN VIA FORMULE

• Deel de kortste zijde van het formaat door 7
en deel de uitkomst nog eens door 4.

• Begin het grid vanuit de linkerbovenhoek.
Bij een document op DIN A-formaat (zoals A5, A4, A3, enz.)
ontstaat een grid zoals hiernaast afgebeeld.

• Hanteer rondom een marge van twee gridvierkanten
als zetspiegel.

1
1

2

3

4

2 3 4 5 6 7

Op de lange zijde zal je vaak 
niet uitkomen op een volledig 
gridvierkant. Door rondom 
overal dezelfde marge toe te 
passen creëer je toch een 
correcte zetspiegel.

Korte zijde

DIN A4-formaat 
portrait (staand)
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PROGRAMMA PROJECT

5.2 Document grid - liggend

GRID BEPALEN VIA FORMULE

• Deel de kortste zijde van het formaat door 7  
en deel de uitkomst nog eens door 4.

• Begin het grid vanuit de linkerbovenhoek.  
Bij een document op DIN A-formaat (zoals A5, A4, A3, enz.) 
ontstaat een grid zoals hiernaast afgebeeld.

• Hanteer rondom een marge van twee gridvierkanten  
als zetspiegel.

7
1 2 3 4

6

5

4

3

2

1

Op de lange zijde zal je vaak 
niet uitkomen op een volledig 
gridvierkant. Door rondom 
overal dezelfde marge toe te 
passen creëer je toch een 
correcte zetspiegel.

K
orte zijd

e
DIN A4-formaat 
landscape (liggend)

Het grid is een raster van onzichtbare vierkanten.  
Het vormt een basisstramien van hulplijnen 
waarop alle grafische elementen correct 
 gepositioneerd kunnenworden.

Het grid werkt op eender welk formaat.  
We vermelden daarom geen eenheden in  
millimeters maar een universele formule  
om het grid te bepalen:
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PROGRAMMA

5.3 Plaatsing logo
programmaniveau

Aan de hand van het grid kan ook de grootte  
van het logo bepaald worden. 
We vertrekken vanuit de breedte van de vlag 
om de grootte te bepalen: zorg dat die steeds  
2 gridvakjes breed is.

Plaats vervolgens het logo in de linkerbovenhoek 
van de zetspiegel zodat zowel de afstand links als 
boven ook 2 gridvakjes is.

De breedte van het 
volledige logo (tot aan 
de ‘e’ van ‘Unie’ zou dan 
ook op 11 gridvakjes 
moeten uitkomen.

Gefinancierd door
de Europese Unie

x

x

x

Gefinancierd door
de Europese Unie

x

x

x
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PROGRAMMA

5.4 Plaatsingskader  
afbeeldingen  
programmaniveau

In de meeste gevallen wordt er rond het ontwerp 
een witte strook voorzien van 1 gridvakje breed.
Zo ontstaan er geen problemen wanneer sommige 
zaken enkel geprint worden.

Indien nodig, kan er  
onderaan meer marge  
voorzien worden voor logo’s

Gefinancierd door
de Europese Unie

x

x



Huisstijlgids Interreg Vlaanderen-Nederland 5. Grid/Lay-out 30

PROGRAMMA

5.5 Plaatsing tagline
programmaniveau

Hoog  
mikken voor  
de Lage Landen!

grensregio.eu

Hoog  
mikken voor  
de Lage Landen!

grensregio.eu

Hoog  
mikken voor  
de Lage Landen!

grensregio.eu

Hoog  
mikken voor  
de Lage Landen!

grensregio.eu

x
x

Plaats de tagline kleiner waneer deze  
ondergeschikt is aan de hoofdboodschap 
en eerder algemeen ondersteunend is.

Een standaardgrootte hiervoor is  
3 gridvakjes hoog (met baseline).

Zet de tagline 3 gridvakjes hoog langs  
de rechterkant in de boven- of benedenhoek 
van de zetspiegel. 

Als het ontwerp/de toepassing echter vraagt dat  
de tagline deel uitmaakt van de hoofdboodschap 
(zoals op een roll-up of omslagfoto), mag je  
de tagline vergroten. 
Plaats hem in dat geval wel nog steeds langs  
de rechterkant.

Zet de tagline op 3 gridvkajes 
van de onderkant indien  
er een afbeeldingskader 
gebruikt wordt met meer  
witruimte onderaan  
voor logo’s.

Zo blijft de afstand tot  
de rand van de afbeelding 
overal gelijk (1 gridvakje).

1,5 x

x
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PROGRAMMA

5.5 Plaatsing tagline
programmaniveau

Plaats de tagline groter wanneer  
de communicatie/boodschap enkel  
bestaat uit de tagline of wanneer  
het type communicatie dit vereist.

Hoog  
mikken voor  
de Lage Landen!

grensregio.eu
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PROJECT

5.6 Plaatsing logo
projectniveau (staand)

‘Bij alle voorlichtings- en communicatieactiviteiten die je 
organiseert voor een publiek in functie van het project, 
evenals op infrastructuur, uitrusting, voertuigen of  
belangrijke tastbare resultaten, wordt duidelijk gemaakt 
dat steun is verleend met Europese middelen. Dit gebeurt 
door een prominente weergave van jouw projectlogo.

Teken daarom steeds af met een projectlogo en houd 
bovenaan plaats om de naam van het project groot  
genoeg weer te geven.

Zet het logo links onderaan.

Gebruik 

Je zorgt ervoor dat het logo 
duidelijk te zien is, in welke 
situatie dan ook. De nodige 
aandacht moet gegeven 
worden aan bijvoorbeeld de 
grootte, positionering, kleur 
en kwaliteit van het embleem 
in verhouding tot de context.  

x

x

Gefinancierd door
de Europese Unie

x

1,5 x

x

Gefinancierd door
de Europese Unie

x

Zet het logo op 3 gridvkajes 
van de onderkant Indien  
er een afbeeldingskader 
gebruikt wordt met meer  
witruimte onderaan  
voor logo’s.

Zo blijft de afstand tot  
de rand van de afbeelding 
overal gelijk (1 gridvakje).

x

x

Gefinancierd door
de Europese Unie

x
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PROJECT

5.6 Plaatsing logo
projectniveau (liggend)

Gefinancierd door
de Europese Unie

x

x

x Gefinancierd door
de Europese Unie

x

Gefinancierd door
de Europese Unie

x

x

x

Zet het logo op 3 gridvkajes 
van de onderkant Indien  
er een afbeeldingskader 
gebruikt wordt met meer  
witruimte onderaan  
voor logo’s.

Zo blijft de afstand tot  
de rand van de afbeelding 
overal gelijk (1 gridvakje).

1,5 x

x

Gebruik 

Je zorgt ervoor dat het logo 
duidelijk te zien is, in welke 
situatie dan ook. De nodige 
aandacht moet gegeven 
worden aan bijvoorbeeld de 
grootte, positionering, kleur 
en kwaliteit van het embleem 
in verhouding tot de context.  

‘Bij alle voorlichtings- en communicatieactiviteiten die je 
organiseert voor een publiek in functie van het project, 
evenals op infrastructuur, uitrusting, voertuigen of  
belangrijke tastbare resultaten, wordt duidelijk gemaakt 
dat steun is verleend met Europese middelen. Dit gebeurt 
door een prominente weergave van jouw projectlogo.

Teken daarom steeds af met een projectlogo en houd 
bovenaan plaats om de naam van het project groot  
genoeg weer te geven.

Zet het logo links onderaan.
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PROJECT

5.7 Logo gecombineerd  
met andere logo’s

Als er tegelijkertijd nog andere logo’s (van 
bijvoorbeeld de projectpartners of cofinanciers) 
worden weergegeven, moet het embleem van 
de Europese Unie (de ‘vlag’) steeds ten minste 
even groot zijn, gemeten in de hoogte of de 
breedte, als het grootste van de andere logo’s. 
Met het oog op het voldoen aan deze verplich-
ting is het toegestaan dit embleem eventueel 
bijkomend op te nemen, bovenop het embleem 
dat reeds in het projectlogo is opgenomen. 

Gefinancierd door
de Europese Unie

Voorzie onderaan meer  
marge afhankelijk van  
hoeveelheid logo’s.

x

x

y

y
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6. Grafische
elementen
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PROGRAMMA PROJECT

6.1 Vlag en cirkel Op programmaniveau hebben we steeds  
2 hoofdelementen die terugkomen: het blauwe vlak  
van de vlag en een cirkel van bollen, verwijzend  
naar de cirkel van Europa.

Om de samenwerking (eenheid) over de grenzen 
heen extra te benadrukken, bestaat de cirkel  
hier uit bollen.

Gebruik het blauwe vlak steeds 
in de verhouding zoals die ook 
voorkomt in het logo. (1,5:1)

In die verhouding kan hij wel 
vergroot/verkleind worden.

De cirkel kan vergroot,  
verkleind en afgesneden 
worden. 

1,5 x

x



Huisstijlgids Interreg Vlaanderen-Nederland 6. Grafische elementen 37

PROJECTPROGRAMMA

6.2 Themavormen Naast een kleur, krijgt elk thema van Interreg VI 
ook een specifiek vormelement toegewezen. 

Gebruik ze samen wanneer er op programma-
niveau gecommuniceerd wordt. De vormen zijn 
immers zo dat ze op verschillende manieren  
in elkaar passen, verwijzend naar het vormen  
van een geheel.

Gebruik deze apart wanneer er op projectniveau  
gecommuniceerd wordt.

Met de combinatie van de vier 
vormen kan ook een nieuwe totale 
vorm gemaakt worden om bvb. 
een afbeelding in te plaatsen.
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PROJECT

6.3 Extra cirkel per thema Op projectniveau krijgt elke vorm ook een cirkel, 
opgemaakt uit die specifieke vorm.

Gebruik ook dit element om variatie te brengen in 
ontwerpen binnen een van de vijf thema’s.
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PROJECT

6.4 Thema-iconen Naast een eigen vorm krijgt elk thema ook zijn 
eigen icoon die in die vorm wordt afgebeeld.

Gebruik de iconen nooit buiten hun vorm.
De vormen zelf mogen dan weer wel als grafisch 
element gebruikt worden zonder het icoon.

Een groener Europa

Klimaat, milieu  
en natuur

Een slimmer Europa

Innovatie en vaardig-
heden voor slimme 
transformatie

Een socialer Europa
 
Inclusieve arbeidsmarkt, 
opleiding en duurzame 
vrijetijdsbesteding

Een Europa zonder grenzen

Samenwerken om  
grensobstakels  
te overwinnen
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PROGRAMMA PROJECT

6.5 Overzicht volgens 
merkarchitectuur

Grafische elementen bij  
communicatie op programmaniveau

Grafische elementen per thema bij  
communicatie op projectniveau

Een groener 
Europa

Een slimmer 
Europa

Een socialer 
Europa

Een Europa 
zonder grenzen 
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PROGRAMMA

6.6 Overzicht mogelijkheden 
vormelementen

De combinatie van de vormelementen  
per thema kan variëren van druk tot sober.
Vormen kunnen verdubbeld, gespiegeld,  
weggelaten/toegevoegd, enz. worden.

Zo ontstaan er genoeg mogelijkheden  
om te variëren op verschillende dragers/kanalen.PROGRAMMANIVEAU

Co-funded by
the European UnionVlaanderen-Nederland

Co-funded by
the European UnionVlaanderen-Nederland

Co-funded by
the European UnionVlaanderen-Nederland

Co-funded by
the European UnionVlaanderen-Nederland
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PROGRAMMA PROJECT

6.6 Overzicht mogelijkheden 
vormelementen

Ook op projectniveau kan met  
de specifieke themavorm een ontwerp  
gemaakt worden van druk tot sober.
de vormen kunnen verdubbeld, gespiegeld,  
weggelaten/toegevoegd, enz. worden.

Zo ontstaan er genoeg mogelijkheden  
om te variëren op verschillende dragers/kanalen.

PROJECTNIVEAU

Inspiratiegids  
voor ondernemers

Inspiratiegids  
voor  
ondernemers

Inspiratiegids  
voor ondernemers

Inspiratiegids  
voor ondernemers

Biodiversiteit op bedrijventerreinen

Biodiversiteit op bedrijventerreinen

Biodiversiteit op bedrijventerreinen

Biodiversiteit op bedrijventerreinen Biodiversiteit op bedrijventerreinenBiodiversiteit op bedrijventerreinen

Inspiratiegids  
voor ondernemers

Inspiratiegids  
voor ondernemers

Opleiden  
adviseurs

Netwerk  
momenten

taskforce 
biodiversiteit

2B Connect

2B Connect

2B Connect

2B Connect 2B Connect2B Connect

Gefinancierd door
de Europese Unie

2B Connect

Gefinancierd door
de Europese Unie

2B Connect

Gefinancierd door
de Europese Unie

2B Connect

Gefinancierd door
de Europese Unie

2B Connect

Gefinancierd door
de Europese Unie

2B Connect

Gefinancierd door
de Europese Unie

2B Connect

PROJECT



Huisstijlgids Interreg Vlaanderen-Nederland 7. Toepassingen 43

7. Toepassingen
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7.1 Programma
AFFICHE

Gefinancierd door
de Europese Unie

Hier komt een grote titel 
van max. 2 regels.

Hier komt meer uitleg van het 
project Unt opta volecaecture nos 
doluptiunt assequo idebis aliqua 
dolutem dui non eosaeped et 
acepedia etur vande. Apiet, que 
cuptatquist voluptaque rerferu 
mquibus ut et eos nonerom reicies.

Hoog  
mikken voor  
de Lage Landen!
grensregio.eu
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7.1 Programma
ROLL UP
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7.1 Programma
VISITEKAARTJE
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7.1 Programma
BLOCNOTE
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7.1 Programma
POWERPOINT
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7.2 Project
WEBSITE PROJECTPARTNER

Opgelet: plaats het projectlogo op alle 
dragers conform de richtlijnen!

Tijdens de projectperiode neem je op de website van jouw organisatie 
volgende zaken op: 

• Een korte beschrijving met het doel en de resultaten van  
het project. Deze tekst is bij voorkeur in het Nederlands, maar  
kan ook in bijvoorbeeld het Engels of andere talen, afhankelijk 
van de doelgroep(en) van de website. De tekst moet volgens  
de EU-verordening in verhouding staan tot het niveau van  
ondersteuning. Dat betekent dat naarmate je organisatie meer 
EU-bijdrage krijgt, we ook wat meer tekst (en foto’s, etc.) over  
het project, maar ook over de voortgang en (tussentijdse)  
resultaten verwachten. 

• Het projectlogo van Interreg-Vlaanderen is - in kleur -  
duidelijk zichtbaar op (de relevante pagina van) de website.  

Verplichte 
richtlijnen

Is erruptiae int et id 
quaerum sit pe cus. 
Nientem et esendiscia nimos net porepero maximi, 
soluptatem iusa verum nonsed molleni id mil ipsum 
simagnis sitibus qui aligenis aut quatisi magnam eos ad 
que nonem doluptatus. Ecaturerae cum quistot atiam, 
evel et quia as plam unt quiduci ducimen dignima natas-
pe volupit aut aut labo. Ut quatur aliquunt. Tur? Ihilles 
ercidel ilibusdam nulpa es andam ipictem etus, ium 
incipsundam, omnitiassum essitem fugit am dit id que 
quam et reiur aceatur asi doluptatur, cuptation cusLat re 
ne ea dolo quas rae nitae sim faccusc ienihillatia nati of-
fic te cus, audae necaepudae porrum utempossunt debis 
inim aliatasi velent ut dolor apiti comnis minvellia

Project

https://www.projectwebsite.be

Gefinancierd door
de Europese Unie
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7.2 Project
PROJECTWEBSITE 

We bieden je een uitgebreide projectpagina aan op de website van 
Interreg Vlaanderen-Nederland. Je geeft deze via verschillende sub-
pagina’s zelf invulling. Je staat zelf in voor het regelmatig updaten  
van de content via het e-loket en je kiest zelf welke functionaliteiten 
 je wenst te gebruiken. Op die manier bespaar je de kosten uit voor  
de realisatie van een eigen projectwebsite en voldoet het ook hier  
aan de richtlijnen qua logovermelding. 

Vaststaande elementen: 
• projectlogo 
• titel project  
• budget/projectduur/thema (via infografiek)  
• projecttekst  
• concrete projectresultaten  
• doelgroepen  
• partners  
• subsidieverleners (de betrokken provincies)  
• kaart grensregio met projectverantwoordelijke/partners in beeld  
• bibliotheek voor projectdocumenten  
• contact  
• social media buttons  
• link naar projectwebsite (indien aanwezig)  

Vrij in te geven: 
• agenda: nieuws/events  

Als er goede redenen zijn om een nieuwe projectwebsite te realiseren 
(met meer functionaliteiten die wij je kunnen aanbieden), benoem je 
dit expliciet in je aanvraag en breng je de verwachte kosten in beeld. 
Let erop dat je deze website realiseert conform de richtlijnen zoals 
wordt aangegeven op de vorige bladzijde.. 

Opgelet: plaats het projectlogo op alle 
dragers conform de richtlijnen!

Nientem et esendiscia nimos net porepero maximi, solupta-
tem iusa verum nonsed molleni id mil ipsum simagnis sitibus 
qui aligenis aut quatisi magnam eos ad que nonem dolupta-
tus. Ecaturerae cum quistot atiam, evel et quia as plam unt 
quiduci ducimen dignima nataspe volupit aut aut labo. Ut 
quatur aliquunt. Tur? Ihilles ercidel ilibusdam nulpa es andam 
ipictem etus, ium incipsundam, omnitiassum essitem fugit 
am dit id que quam et reiur aceatur asi doluptatur, cuptation 
cusLat re ne ea dolo quas rae nitae sim faccusc ienihillatia 
nati offic te cus, audae necaepudae porrum utempossunt 
debis inim aliatasi velent ut dolor apiti comnis minvellia

Elecumqui ommolupiendi blaboribus dunt aut faccus, sediscimin 
natempos earchicti niendes temposant essequia que nim quas et 
erum faceptas dolorestio consect ibusaperum id expliquis aut alici 
sequostrum ut andellu ptioreh enecat.Ipsa qui venesenist, sedit 
quid quam ium ut offic tetur sintiundam, con nat.

Im debitae ommoditas rent untiis num arum et et ut apelit quiam 
cus et laborepe nos doluptur? Quia nim velis que volorru ptatu-
ribusto dendae. Ut pos eos ipsapis quatqui cusdam re volupta 
turerchitam quosam, sit ad qui reptatur moluptate volupta quo de 
nam, eum consequi quas magnit volut et omnimporem as etur 
mo que volupti blaceri andero berit doluptam re, utempel lecesto 
berchiciis conseque expliquam fugia illorro quam, est, odi ut lacea 
quam aborehendis aut eat.

Interreg VI
Thema: Energie
www.project.com

01.05.2019 - 30.04.2022
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7.2 Project
SOCIAL MEDIA

Profiel van een project 
Indien je als project een profiel hebt op één van de social media 
kanalen, kan je het projectlogo van Interreg Vlaanderen-Nederland 
op de profielfoto of bannerfoto plaatsen. De laatste optie biedt 
meer ruimte en is daarom sterk aan te raden. Vergeet de Europese 
steun niet te vermelden in de profielbeschrijving. 

Posts 
Wanneer je berichten plaatst over het project op social media 
kanalen, wordt aanbevolen dat in de afbeelding van de post het 
projectlogo van Interreg Vlaanderen-Nederland wordt getoond  
of dat je in de tekst melding maakt van de steun d.m.v.  
#Interregvlaned en/of ‘gefinancierd door de Europese Unie’.  

In de sjabloongenerator kan je gebruik maken van sjablonen  
die geschikt zijn voor de verschillende social media kanalen 
en ze verder op maat van jouw project aan te passen. 

Opgelet: plaats het projectlogo op alle 
dragers conform de richtlijnen!

Over ons

Nientem et esendiscia nimos net porepero maximi, soluptatem iusa verum nonsed molleni 
id mil ipsum simagnis sitibus qui aligenis aut quatisi magnam eos ad que nonem dolup-
tatus. Ecaturerae cum quistot atiam, evel et quia as plam unt quiduci ducimen dignima 
nataspe volupit aut aut labo. Ut quatur aliquunt. Tur? Ihilles ercidel ilibusdam nulpa es 
andam ipictem etus, ium incipsundam, omnitiassum essitem fugit am dit id que quam et 
reiur aceatur asi doluptatur, cuptation cusLat re ne ea dolo quas rae nitae sim faccusc 
ienihillatia nati offic te cus, audae necaepudae porrum utempossunt debis inim aliatasi 
velent ut dolor apiti comnis minvelliaAt et eum nobitaque pro blanti blantur, quasimus que 
sunturio volore plibus.
Sed ut eati doluptis nonsequis molorec turepta tatemped quia quid quiat ilibusd andamus 
doluptat odit aute rest quae precum in conem a nis denihillatet porestis natium ipsunt abo. 
Sed modis nobisit landae ipsaecere volorepera sequati que plaborp orrorporpor ad moditi 
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Over ons
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7.2 Project
DOCUMENTEN, COMMUNICATIEMATERIAAL 
EN PROMOMATERIAAL 

Indien je over het project communiceert 
aan een extern publiek via documenten 
(bijv. onderzoeksrapport), communicatiema-
teriaal (bijv. brochures) of promomateriaal 
(bijv. roll-up) vermeld je altijd de Europese 
steun.   

Bij het produceren van communicatiema-
teriaal is het de moeite waard om even na 
te denken over de impact op ecologisch, 
sociaal en economisch vlak:  
• is het echt nodig te werken met papier? 

Zo ja, beter een lage oplage en je mate-
riaal enkel verspreiden aan mensen die 
het echt gaan lezen!  

• geef de voorkeur aan duurzame, her-
bruikbare items die een hoge gebruiks-
waarde hebben en vermijd eenmalig 
gebruik 

• zoek naar lokale producten en produc-
tielocaties  

• geef de voorkeur aan milieuvriendelijke 
materialen 

Je kan daarnaast in vooraankondigingen, 
uitnodigingen en flyers zorgen voor  
een verklarende tekst over het project  
waarin de aandacht wordt gevestigd op  
de Europese steun. We reiken je twee  
tekstvoorbeelden aan:  

Beknopt tekstvoorbeeld  
Project ‘X’ is gefinancierd binnen het  
Interreg VI programma Vlaanderen- 
Nederland, het samenwerkingsprogram-
ma met financiële steun van het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

Uitgebreid tekstvoorbeeld  
Project ‘X’ is één van de projecten die ge-
financierd worden binnen het Interreg VI 
programma Vlaanderen-Nederland. Dankzij 
cofinanciering van de beide regeringen, de 
betrokken provinciebesturen Limburg (NL), 
Noord-Brabant, Zeeland, West-Vlaanderen, 
Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Bra-
bant en Limburg (BE), en een eigen bijdrage 
van projectpartners zal dit programma lei-
den tot een impuls van ruim € 400 miljoen, 
gericht op een slimmer, groener, socialer 
Europa en een Europa zonder grenzen. 

In de sjabloongenerator kan je gebruik 
maken van sjablonen voor bijv. een 
brochure, een rapport en promomate-
riaal zoals een roll-up en ze verder op 
maat van jouw project aan te passen. 

Opgelet: plaats het projectlogo op alle 
dragers conform de richtlijnen!
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7.2 Project
AFFICHE OF ELEKTRONISCH EQUIVALENT

Hier komt meer uitleg van het project 
Unt opta volecaecture nos doluptiunt 
assequo idebis aliqua dolutem dui non 
eosaeped et acepedia etur vande. 
Apiet, que cuptatquist voluptaque 
rerferu mquibus ut et eos nonerom 
reicies tibus.

Projectnaam
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reicies tibus.
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Gefinancierd door
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Gedurende de volledige projectperiode  
bevestig je een affiche (minimaal A3-formaat) 
met specifieke projectinformatie en steunver-
melding op een voor het publiek goed zicht-
bare plek zoals de inkomhal of onthaal van de 
organisatie die als projectpartner optreedt. 
Indien je deze op een digitaal scherm wenst 
te tonen, moet de poster continu en dus zon-
der onderbreking getoond worden.  

In de sjabloongenerator kan je gebruik  
maken van het affichesjabloon door 
deze verder op maat van jouw project 
aan te passen. De affiche is conform de 
richtlijnen wat het projectlogo betreft, 
jij vult de projectnaam en- beschrijving 
(max. 400 tekens) verder aan, evenals 
de financiële bijdrage (totale budget en 
EU-financiering) en duur van het project. 
Voeg daarbij nog een foto en de affiche 
is klaar! 

Tip voor wat de projectbeschrijving betreft: 
duidelijke taal wordt aanbevolen, vermijd 
daarom het gebruik van acroniemen,  
vakjargon en/of herhalingen. Een goede  
beschrijving legt de doelstelling(en) van  
het project op een zinvolle en eenvoudige 
manier uit aan het publiek.

Opgelet: plaats het projectlogo op alle 
dragers conform de richtlijnen!
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7.2 Project
PLAQUETTE, BORDEN OF OBJECTEN

Projectpartners die deelnemen aan 
een project dat voorziet in fysieke 
investeringen en/of aankoop van uit-
rusting plaatsen een permanente pla-
quette op de gevel of een vrijstaand 
bord op een voor het publiek zicht-
bare plaats. Dit gebeurt wanneer de 
gemaakte kost groter is dan 100.000 
euro op projectniveau. Een plaat of 
bord moet geplaatst worden vanaf 
het moment dat de fysieke inves-
tering is gestart of de aangekochte 
uitrusting is geïnstalleerd en perma-
nent aanwezig is. Het is toegestaan te 
werken met een tijdelijk werfbord en 
dit na de werken te vervangen door 
een permanente plaat of bord. 

Elementen: 
• Titel: de titel moet kort zijn en 

betekenisvol voor het publiek. 
Probeer acroniemen of vakjargon 
te vermijden 

• Programmalogo 
• Beschrijving realisatie (max. 400 

tekens): duidelijke taal wordt 
aanbevolen, vermijd daarom het 
gebruik van acroniemen, vakjar-
gon en/of herhalingen  

• Vermelding dat er steun is gege-
ven vanuit het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling 

 
Indien objecten zoals grote machi-
nes onverplaatsbaar zijn of normaal 
gezien op één en dezelfde plaats 

blijven staan, dient een permanente 
plaquette te worden geplaatst op een 
goed zichtbare plek, bijv. bij de in-
gang van een laboratorium. Dit geldt 
ook voor objecten die mobiel zijn, 
maar normaal gezien op dezelfde site 
blijven (bijvoorbeeld vorkheftrucks die 
rondrijden in een distributiecentrum). 
Voor verplaatsbare objecten die de 
site verlaten, geldt de maatregel 
om deze per stuk van een sticker te 
voorzien. Dit is van toepassing voor 
bijvoorbeeld transporteerbare pro-
totypes, mobiele installaties voor on-
derzoek ‘on site’, en voertuigen. Voor 
kleine objecten kan een sticker met 
het logo volstaan, voor grotere ob-
jecten is het raadzaam op de sticker 
(of soortgelijke informatiedrager of 
beschildering) naast het logo ook de 
overige elementen van de plaquette 
op te nemen. 

Gezien de diversiteit aan  
groottes en soorten plaquettes 
en borden bieden we hier geen 
sjablonen aan, maar vind je in 
deze gids voldoende inspiratie 
om zelf tot een ontwerp  
te komen. Een tip: houd het  
ontwerp zo eenvoudig mogelijk!  

Sjablonen voor stickers in  
verschillende formaten vind je  
wel in de sjabloongenerator.

Gefinancierd door
de Europese Unie

Hier komt meer uitlegvan het project Unt opta 
volecaecture nos doluptiunt assequo idebis 
aliqua dolutem dui non eosaeped et acepedia 
etur vande. Apiet, que cuptatquist voluptaque 
rerferu mquibus ut et eos nonerom reicies.

Molorrum lacestis rae porrore peribus con nonet 
dolorum adipsap ellorem etum quia susae de 
consequia pedist, sitas aut di bereperis iscium 
quis moluptaquo di rendis

Hier komt een titel 
van max. 2 regels.

zone voor logo’s zone voor logo’s zone voor logo’s

zone voor 
logo project

Hoog 
mikken voor 
de lage landen!

grensregio.eu

zone voor 
afbeelding
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Opgelet: plaats het projectlogo op alle 
dragers conform de richtlijnen!
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7.2 Project
PLAQUETTE, BORDEN OF OBJECTEN

Opgelet: plaats het projectlogo op alle 
dragers conform de richtlijnen!
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7.2 Project
VERPLICHT COMMUNICATIE-EVENT

Opgelet: zorg dat je het projectlogo  
op onderstaande uitingen altijd  
plaatst conform de richtlijnen zoals  
hierboven beschreven!  

Dit is van toepassing op twee categorieën projecten:
  
• projecten die in het IP zijn aangeduid als ‘project van 

strategisch belang’  

• projecten met een budget van meer dan 5 miljoen 
euro (zie bijlage 3a bij het IP). Je dient minstens één 
event te organiseren (bij voorkeur de inhuldiging van 
het project of een open dag tijdens de uitvoering) 
waarbij je tijdig jouw projectadviseur erbij betrekt.

Opgelet: plaats het projectlogo op alle 
dragers conform de richtlijnen!
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8. Juridisch
kader
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PROGRAMMA PROJECT

Richtlijnen

De richtlijnen omtrent de minimumeisen voor 
zichtbaarheid, transparantie en communicatie 
zijn vastgesteld  in artikel 36 van Verordening 
(EU) 2021/1059 en Bijlage IX van Verordening (EU) 
2021/1060. Voor de meest actuele verplichtingen, 
kan je steeds het programmareglement raadple-
gen (zie punt 2.3 procedures voor uitvoering van 
projecten, punt b. promotie en publiciteit).  
 
De EU stelt twee handleidingen ter beschikking 
(beide in ENG):  
• SUPPORT KIT FOR EU VISIBILITY - 2021-2027 

brand book for managing authorities and 
project beneficiaries 

• The use of the EU emblem in the context of 
EU programmes 

Interact stelt een Interreg Brand Design Manual 
2021 – 2027 ter beschikking. 
Opgelet: als projectpartner gebruik je jouw 
projectlogo van Interreg Vlaanderen-Nederland, 
maar is het gebruik ervan idem aan wat staat 
neergeschreven in bovenstaande handleidingen 
over het gebruik van logo’s. 


