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Logo-ul este elementul central 
al identității oricărui brand, 
el fiind punctul central în 
dobândirea notorietății.
Culorile, forma și amplasarea 
pot oferi o foarte bună 
vizibilitate și determină 
valorile identității.

lOGO PROGRAM



Pentru ca logo-ul să aibă 
o maximă vizibilitate și 
pentru a nu fi „bruiat“ 
de alte elemente vizuale, 
trebuie respectat un spațiu 
minim negativ (liber) de jur 
împrejurul logo-ului.

Spațiul negativ din jurul logoului
este determinat de înălțimea 
literei majuscule din denumirea 
programului, mai exact litera „P“.

lOGO PROGRAM



Se va evita utilizarea logo-ului în 
regim alb-negru, fiind preferată 
versiunea color. În cazul unor 
materiale alb-negru se recomandă 
folosirea logoului de culoare gri.
Dacă dimensiunea logo-ului este 
foarte mică (nu mai mică decât 
dimensiunea minimă acceptată), 
pentru menținerea unei bune 
vizibilități se folosește negru 
(black 100%). De asemenea, este 
recomandat ca logo-ul să nu fie 
plasat pe fundaluri sau imagini 
întunecate; doar în cazul în care 
nu există altă variantă, el trebuie 
plasat in negativ. A se vedea 
recomandările de la capitolul privind 
dimensiunile critice ale logo-ului.

lOGO – vARiAnte AccePtAte



Vent lam, si si nias elit, sit pero vero 
te nonsequisque nessitatus, quunt, asi 
susandame et quae re cus.
Natas quiae. Nem esequiandit 
quiducilique veria ex excestio. Optat 
volore pliciis elis aut estiatq uidebis. Este important ca logo-ul 

să aibă consistență în 
reproducerea lui pe diferite 
materiale și să nu se 
ajungă la deformări sau 
alte distorsionări în timpul 
procesului de producție. 
De aceea, vă prezentăm câteva 
cazuri pe care trebuie să le evitați.

lOGO – UtilizăRi incORecte



Culorile alese pentru a defini logo-ul Programului sunt:

lOGO – cUlORi

C75/M0/Y100/K0 
 -76,6º / Opacity 100% / Location 0
C20/M0/Y100/K0
 -76,6º / Opacity  100% / Location 100

C50/M100/Y0/K0 
 0º / Opacity 100% / Location 0
C35/M100/Y35/K10
 0º / Opacity  100% / Location 100

C50/M0/Y100/K0 
 0º / Opacity 100% / Location 0
C90/M30/Y95/K30
 0º / Opacity  100% / Location 100

C0/M50/Y100/K0 
 0º / Opacity 100% / Location 0
C0/M90/Y85/K0
 0º / Opacity  100% / Location 100

C78/M49.5/Y25.5/K3.5 
 -180º / Opacity 100% / Location 0
C93/M68/Y41.5/K28
 -180º / Opacity  100% / Location 100

C35/M60/Y80/K25 
 46,82º / Opacity 100% / Location 0
C50/M70/Y80/K70
 46,82º / Opacity  100% / Location 100

C0/M0/Y0/K100



lOGO – DimensiUni

h

h minim = 10 mm

h

Pentru  stabilirea dimensiunilor 
logo-ului se vor lua în 
considerare criteriile privind 
lizibilitatea acestuia.
logo-ul nu poate fi folosit 
cu o înălțime - h - mai 
mică de 10 mm.



l minim = 15 mm

l

lOGO – FinAnȚAtORi

LOGO
Logo-ul granturilor SEE 
trebuie să fie folosit ori color 
(roșu Pantone 187C) și 
albastru Pantone 647C) ori 
cu negru și gri.
logo-ul nu poate fi folosit cu 
o lățime mai mică de 15 mm.



CURBA
Curba reprezintă un element 
grafic opțional pe care îl 
puteți folosi pentru a realiza o 
formă grafică mai atractivă. 
Curba grafică este realizată în 
programul Adobe InDesign astfel 
încât culorile  pot fi modificate 
fără a folosi un alt program. 
Curba este de asemenea 
disponibilă în formatul Adobe 
Illustrator. Culoarea prestabilită 
a curbei este roșul folosit la 
logo-ul EEA Grants, dar poate 
fi înlocuită cu altă culoare din 
paleta de culori dacă conceptul 
grafic prevede altfel.

lOGO – FinAnȚAtORi



MINIStERUL CULtURII
Se recomandă ca logo-ul 
Ministerului Culturii să fie 
folosit în toate materialele de 
comunicare și promovare, acolo 
unde spațiul permite.
Pentru  a asigura o lizibilitate 
cât mai bună, logo-ul nu poate 
fi folosit cu un diametru mai 
mic de 15 mm.

Culoarea logo-ului este:
Pantone 281 C
CMYK 100/93/6/30
RGB 28/39/110

lOGO – FinAnȚAtORi

>
>

diametrul minim = 15 mmd



UNItAtEA DE MANAGEMENt 
A PROIECtULUI
Se recomandă ca logo-ul UMP 
să fie folosit în toate materialele 
de comunicare și promovare, 
acolo unde spațiul permite.
Pentru  a asigura o lizibilitate 
cât mai bună, logo-ul 
nu poate fi folosit cu o 
înălțime mai mică de 13 mm.

Culoarea logo-ului este:
Pantone 376 C
CMYK 40/0/100/0
RGB 166/206/57

lOGO – FinAnȚAtORi

h

h minim = 13 mm



FOTOGRaFII

făcute înainte, în fazele 
premergătoare și la finalul 
proiectului pot fi un 
instrument puternic pentru a 
arăta impactul real al muncii 
dumneavoastră. 
O fotografie a echipei în fața 
sediului poate fi un „argument“ 
bun pentru moralul echipei, dar 
este puțin probabil ca ea să fie 
interesantă pentru jurnaliști sau 
să fie cea mai bună ilustrare 
pentru pliantul dumneavoastră. 
În general, fotografiile cu persoane 
implicate într-o activitate sunt cele 
mai bune.Fotografiile trebuie să 

Broșurile, pliantele și celelalte 
produse de comunicare devin 
mai atractive cu ajutorul 
fotografiilor și ale elementelor de 
design care completează textul 
și sprijină aspectul „familiar“.
Fotografiile sunt obligatorii 
pe tot parcursul proiectului, 
pentru a avea material 
ilustrativ pe care să îl 
folosiți în publicațiile. 
dumneavoastră, pe site-
uri web, în campania de 
social media sau pentru a le 
transmite jurnaliștilor. 
De asemenea, fotografiile 

fie relevante pentru subiectul 
publicației, imaginiile să fie 
reale cu tehnologii noi sau locuri 
și oameni care au beneficiat 
în urma finanțării primite prin 
Granturile SEE.
Ar trebui să folosiți fotografiile 
rezoluție mică pe site-ul dvs., 
dar pentru pliante, afișe sau 
broșuri tipărite profesional aveți 
nevoie de fotografii cu o calitate 
ridicată a imprimării (300 dpi) 
– ceea ce înseamnă să setați 
calitatea de rezoluție atunci când 
descărcați fotografii digitale de 
la camera foto la computer.



Logo 
Promotor

Logo Partener

textul comunicatului de presă trebuie să includă informații 
relevante despre proiect din perspectiva jurnaliștilor!

COMunICaT DE PRESĂ

PLASAREA LOGO-URILOR
Ținând cont de restricțiile de 
dimensiune minimă acceptată 
a logo-urilor ce trebuie folosite 
în orice material de comunicare 
și promovare, dacă spațiul 
permite plasarea logo-urilor 
pe orizontală, acestea trebuie 
poziționate în următoarea 
ordine: logo EEa Grants, logo 
Program, logo Promotor.

MaTERIalE DE COMunICaRE ORgAnizAȚiOnAlă



Logo 
Promotor

Logo Partener

FOI CU ANtEt
În cadrul derulării proiectelor 
se vor emite zilnic sute 
de documente oficiale. 
Pentru ca toate acestea 
să exprime atât identitatea 
programului, cât și coerenţă 
și consecvenţă vizuală, este 
recomandată utilizarea 
antetului instituţional.

MaTERIalE DE COMunICaRE ORgAnizAȚiOnAlă



MaTERIalE DE COMunICaRE ORgAnizAȚiOnAlă

PREZENtARE POWERPOINt

Logo 
Promotor

Logo 
Promotor

TITlu TITlu TITlu

textudia voluptatem nulla sandis Simint, 
sendi berum expla simi, odiore occum fugit 
ma niet la velestruptae molo quo etur mint

textUdia voluptatem nulla sandis 
Simint, sendi berum expla simi, 
odiore occum fugit ma niet la 
velestruptae molo quo etur 
mintMendit, omnimendisit hil estrum 
fugit, quaspidunto quunt, conserem 
et magnis modio dem consend 
entiuris as sim dolest, inveror aut et 
aspernatusam facimag nimagnimus 
ex eici consectur abo.

Pag. 1 – coperta

Pag. 2 – continuare



MaTERIalE DE COMunICaRE ORgAnizAȚiOnAlă

TITLU PROIECT
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Proiect finanțat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României

Roribusantium que intibus ni velit acernam fugias simus 
voluptatium facilic tem hitaero beris volut eume excearum 
eos et inctatium quiatem pel. 
Cerum quam ipsant fugitate consent et ad magnima ximiliquunt asperspedis et magnate

“
”

Lo temporibus pro deL intiant dolesci sunt,  
quisit Lam eossint quisit Lam eossint

Restis plaborem:
››  eque nonectur aliquibusda idendus res sa quo 

et utem reruntur, odi dendere restis plaborem 
fugia qui non postrum sit vel id;

››  eque nonectur aliquibusda idendus res sa quo 
et utem reruntur, odi dendere restis plabore;

››  eque nonectur aliquibusda idendus res sa quo 
et utem reruntur, odi dendere restis plabore.

apostrum sit vel id experferio: 
››  postrum sit vel id experferio;
››  aliquibusda idendus res sa quo et utem.

 Vnonseque nonectur aliquibusda:
››  aliquibusda idendus res sa quo et utem;
››  aliquibusda idendus res sa quo et utem;
››  aliquibusda idendus res sa quo et utem.

Ruptate seribus nem aut hilia sus ende vel moluptatet, que nam, officia cust exer-
ferepere nonseque nonectur aliquibusda idendus res sa quo et utem reruntur, odi 
dendere restis plaborem fugia qui non postrum sit vel id experferio duciis maiorest,

nonseque – que nonectur aliquibusda iden-
dus res sa quo et utem reruntur, odi dendere 
restis plaborem fugia qui non postrum sit vel 
idque nonectur aliquibusda idendus res sa quo 
et utem reruntur, odi dendere restis plaborem 
et utem reruntur, odi dendere restis plaborem 
fugia qui non postrum sit vel id.

aliquibusdaulpa – res sa quo et utem re-
runtur, odi dendere restis plaborem fugia qui 
non postrum sit vel idque nonectur aliquibusda 
idendus res sa quo et utem reruntur, odi dende-
re restis plaborem et utem reruntur, odi dendere 
restis plaborem fugia qui non postrum sit vel id.

nonseque nonectur aliquibusdaulpa qui co-
reped quamus et aborrum quis.
 
Fnonectur aliquibusda idendus res sa quo: 
››  aliquibusda idendus idque nonectur aliqui-

busda idendus res sa quo et utem reruntur, odi 
dendere restis plaborem et utem reruntur, odi;

››  aliquibusda idendus idque nonectur aliqui-
busda idendus res sa quo et utem reruntur, odi 
dendere restis plaborem.

res sa quo et utem reruntur, odi dendere restis 
plaborem et utem reruntur, odi dendere restis pla-
borem fugia qui non postrum sit vel. 

Nonseque nonectur aliquibusdaUlpa qui coreped quamus et aborrum quis

››  busda idendus res sa quo et utem reruntur, odi 
dendere restis plaborem et utem reruntur, odi;

››  busda idendus res sa quo et utem reruntur, odi 
dendere restis plaborem et utem reruntur, odi; 

›› busda idendus res sa quo et utem reruntur, o:
›› busda idendus res sa quo et utem reruntur.

liquibusda idendus
›› busda idendus:
•  usda idendus res sa quo et utem reruntu;
• usda idendus res sa quo et utem reruntu;
•  iusda idendus res sa quo et utem reruntu.
››  busda idendus res sa quo et utem reruntur, odi 

dendere restis plaborem et utem reruntur, od.
›› plaborem et utem reruntur, odi:
•  quo et utem reruntur, odi;
•  quo et utem reruntur, odi;
•  quo et utem reruntur, odi.

››  postrum sit vel idque nonectur aliquibusda 
idendus res sa quo et utem reruntur;

››  postrum sit vel idque nonectur aliquibusda 
idendus res sa quo et utem reruntur.

lam eossint quisit
›› postrum sit vel idque:
•  idque nonectur aliquibusda idendus res sa;
•  idque nonectur aliquibusda idendus res sa 

idque nonectur aliquibusda idendus res sa;
››  idque nonectur aliquibusda idendus res sa; 
››  persoane fizice (pentru proiectele mici):
•  idque nonectur aliquibusda idendus res sa;
•  idque nonectur idendus res sa;
•  idque aliquibusda idendus res sa;
•  idque nonectur aliquibusda idendus.

Lo temporibus pro deL intiant dolesci sunt,  
quisit Lam eossint quisit Lam eossint

intiant doLesci sunt

deL intiant dolesci sunt,  
quisit Lam eossint quisit Lam

idendus: 
auo et utem usda idendus res sa quo et 
utem reruntur, odi dendere restis plaborem 
odi dendere restis plaborem; 
auo et utem usda idendus res sa quo et 
utem reruntur, odi dendere restis plaborem 
odi dendere restis plaborem.

idendus: 
auo et utem usda idendus res sa quo et 
utem reruntur, odi dendere restis plaborem 
odi dendere restis plaborem; 
auo et utem usda idendus res sa quo et 
utem reruntur, odi dendere restis plaborem 
odi dendere restis plaborem. ndus res sa quo res sa quo res sa quo et utem reru!

PLIANt
BROȘURA – FORMAt 18 X 18 CM 
(4-6 PAGINI) 

COPERtA
Folosiți o imagine sau mai multe 
imagini cu încărcături pozitive și 
plasați discret logo-urile. logo-ul 
EEa Grants trebuie de asemenea 
amplasate în mod corespunzător. 
Acolo unde spațiul permite, se 
recomandă utilizarea logo-urilor 
Ministerului Culturii și UMP.

PAGINILE DIN INtERIOR
Curba ar putea fi de asemenea 
folosită pe fundalul paginilor din 
interior pentru a spori atractivitatea 
formatului. asigurați-vă că nu 
afectează lizibilitatea textului. 

Este obligatoriu ca în cazul 
publicațiilor să se regăsească 
următoarea frază: „Proiect finanțat 
printr-un Grant oferit de norvegia, 
Islanda, liechtenstein și Guvernul 
României“
Dacă materialul informativ este în 
limba engleză, se adaugă fraza: 
„Supported by a grant from norway, 
Iceland, liechtenstein and the 
Romanian Government.“

Logo promotor

Imagini

Pentru coperta se poate folosi 
și doar o singura imagine.



MaTERIalE DE COMunICaRE ORgAnizAȚiOnAlă

MAIN TITLE

contact

ro tem nos alitate voluptat quati quasitam. 
Sitiorum cum simus nihit voluptas sitatento 
ipsae quaesequist id eume consequi adit 
aut quatium dit voluptam qui nihillector mi, 
vitatin nulpa quias poreribeaquo tem ditio 
que res magnisquis magnimi, con perrores 
ut mossedit is sum cuscius.
Ferum ent. Ibusamenitem quibus dolutes 
dolor si re sed eossunt re aspist fugia et 
ommodicatas arum voles aut haruptatem 
fuga. Itas eume qui si doluptur? Hilitestrum 
ipsunt as acessequae nia plabo. 
Obis ut fuga. Nam et eos saperumqui ut ex 
ea sit odigenia idernatur alit esti ne consed 
quia quatem ut velit, odistia volupta tus-
dam laboremporem dit ute consecae sint 
earum dolore diae nonseque aliquasi vel 
eos as solorit pratquibust omnimi, occulla-
bo. Obis ut fuga. Nam et eos saperu.

ro tem nos alitate voluptat quati quasitam. 
Sitiorum cum simus nihit voluptas sitatento 
ipsae quaesequist id eume consequi adit 
aut quatium dit voluptam qui nihillecto.

Lor sintio blaut quam, sed quam, sectam natus entio 
cusdanditem aut min nima quam acea qui dias eaqui nullent 
auta doluptas nis mo auta doluptas nis mo auta doluptas nis 
mos aut laborepedio. Senimendae. Ga. Ate non conet etur?

>

| www.eeeagrants.org | www.fonduri-diversitate.ro | www.websitepromotor.ro |

Proiect finanțat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României

astuta RADONc

3 4

EAquI nullent auta

Sintem que pro esequatempos as dig-
natem ut verum et molore, id mos sequi 
remolum et ea ipsuntur sincia consequi co-
rio berciae vendipsae nonseru mendelitiae 
ped maio cor as dolorum reptatiis et que 
sant et quianditassi ut am sime vellabor 
aut mo et omnisqui aceruptatium andi con-
sequas et recus. Nequid est, nulpa quias 
et volut asimus, assimus ium qui sime rerio 

Lem acernam, nonectus es quassed quae. 
Nam, voloruptas dist, cust occaborio. Ucid 
exeratia dipsa de poribust, sedis ese vo-
lorro experum simpostes rehendi assum et 
et volumquid quam soloribus quis dolorest, 
solutatate cores et ulpa nisqui non nim co-
rerror si omnis magnate mporepudae sed 
millab ilibusa essit, sa volorro verchici so-
lessinusci nonserum aut rerspe ditas mo-
lupti onsenestium Ullandam et imporeic 
tem velitat pos voluptae ipsandellaut exe-

ETE vELEsToruM rE porE

ro tem nos alitate voluptat quati quasitam. 
Sitiorum cum simus nihit voluptas sitatento 
ipsae quaesequist id eume consequi adit 
aut quatium dit voluptam qui nihillector mi, 
vitatin nulpa quias poreribeaquo tem ditio 
que res magnisquis magnimi, con perrores 
ut mossedit is sum cuscius.
Ferum ent. Ibusamenitem quibus dolutes 
dolor si re sed eossunt re aspist fugia et 
ommodicatas arum voles aut haruptatem 
fuga. Itas eume qui si doluptur? Hilitestrum 
ipsunt as acessequae nia plabo. 
Obis ut fuga. Nam et eos saperumqui ut ex 
ea sit odigenia idernatur alit esti ne consed 
quia quatem ut velit, odistia volupta tus-
dam laboremporem dit ute consecae sint 
earum dolore diae nonseque aliquasi vel 
eos as solorit pratquibust omnimi, occul-
labo. Obis ut fuga. Nam et eos saperumqui 
ut ex ea sit odigenia idernatur alit esti ne 
consed quia quatem ut velit, odistia ut ex 
ea sit odigenia idernatur alit esti ne consed 
quia quatem ut velit, odistia volupta tus-
dam laboremporem dit ute consec.

Nequid est: volorro verchici 
partners: arum voles aut 
haruptatem fuga  
volut asimus: csdsasa

Lor sintio blaut quam, sed quam, sectam natus entio cusdanditem aut min nima 
quam acea qui dias eaqui nullent auta doluptas nis mo auta doluptas nis mo 
auta doluptas nis mos aut laborepedio. Senimendae. Ga. Ate non conet etur?

Logo Partener
Logo 
Promotor

Imagini

Este obligatoriu ca în cazul 
publicațiilor să se regăsească 
următoarea frază: „Proiect 
finanțat printr-un Grant oferit de 
norvegia, Islanda, liechtenstein 
și Guvernul României“
Dacă materialul informativ este 
în limba engleză, se adaugă 
fraza: „Supported by a grant from 
norway, Iceland, liechtenstein 
and the Romanian Government.“

PLIANt
Logo-urile promotorului și al partenerului/lor 
trebuie amplasate în partea de sus a copertei, 
alături de informațiile cu privire la suma și 
titlul Proiectului.
Logo-urile EEA Grants și al Programului 
(și cele ale Ministerului Culturii și UMP, dacă 
spațiul o permite) se vor plasa în partea 
de jos a copertei. Ultima pagină ar trebui 
să prezinte într-o casetă gri informații de 
contact și pagina de internet a finanțatorului/
Programului/proiectului.
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Omnienem acietur? Aligendae 
sequi doluptatem nonsecearum 
qui sit facerum sequid maximpo
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Este obligatoriu ca în cazul 
publicațiilor să se regăsească 
următoarea frază: „Proiect 
finanțat printr-un Grant 
oferit de norvegia, Islanda, 
liechtenstein și Guvernul 
României“
Dacă materialul informativ 
este în limba engleză, se 
adaugă fraza: „Supported 
by a grant from norway, 
Iceland, liechtenstein and the 
Romanian Government.“

POStERE 
Posterele pot reprezenta 
o transpunere vizuală a 
proiectului sau o expunere a 
informațiilor  cheie din proiect. 
Pentru orice reprezentare 
vizuală asigurați-vă că folosiți 
o imagine corespunzătoare 
proiectului și un text redus 
ca dimensiuni. textul poate fi 
poziționat pe imagine într-o 
casetă de culoare închisă dacă 
imaginea de fundal este clară.

Logo PartenerLogo 
Promotor

Imagine

Se pot folosi și mai multe imagini, 
dar asigurați-vă că acestea nu 
afectează textul.



PANOURI
Panourile sunt de diferite 
mărimi, iar dimensiunea trebuie 
negociată cu furnizorii despre 
mărimea potrivită scopului 
dumneavoastră. asigurați-vă 
că informația este lizibilă 
și nu încărcați panoul cu text. 
logo-ul dumneavoastră, 
al partenerilor dvs, al EEa 
Grants și al Programului, cât 
și website-ul 
www.eeagrants.org și 
www.fonduri-diversitate.ro 
trebuie să fie afișate. 
Trebuie de asemenea să 
includeți informații cu privire 
la obiectivele, durata și suma 
alocată proiectului.

MaTERIalE DE COMunICaRE ORgAnizAȚiOnAlă
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Logo PartenerLogo Promotor

Este obligatoriu ca în cazul 
publicațiilor să se regăsească 
următoarea frază: „Proiect 
finanțat printr-un Grant 
oferit de norvegia, Islanda, 
liechtenstein și Guvernul 
României“
Dacă materialul informativ 
este în limba engleză, se 
adaugă fraza: „Supported 
by a grant from norway, 
Iceland, liechtenstein and the 
Romanian Government.“

1.000 mm

2.000 mm



PLACA PERMANENtĂ
Aceasta poate fi imprimată pe 
aluminiu sau plastic sau orice 
alt material adecvat.
INFORMAȚII tEHNICE PENtRU 
ALUMINIU:
• Placa permanentă măsoară 
300 x 200 x 2 mm.
• Placa va fi din aluminiu 
anodizat argintiu, cu o grosime 
de 2 mm.
• Imprimarea se va face în 
3 culori:
– Albastru închis: PMS 187 C
– Roșu: PMS 647 C
– Negru la 70%
• pentru protecție, aceasta va 
fi lacuită pe suprafață și pe 
margini.
• Orificiile de prindere trebuie 
făcute înainte de lăcuire.

200 mm

300 mm
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ROLL-UP
Roll-up banner-ul poate fi 
folosit la conferințe, întâlniri sau 
poate fi poziționat în spațiile de 
lucru ale organizației. Formatul 
standard este 2000 x 800 mm.

RECOMANDĂRI: 
Roll up banner-ul reprezintă 
o transpunere  vizuală a 
proiectului, de aceea se 
recomandă folosirea unor 
imagini corespunzătoare 
proiectului. Textul poate 
fi poziționat pe imagine 
într-o căsuță de o culoare 
închisă, dacă imaginea de 
fundal este clară. Impactul 
vizual și lizibilitatea până 
la șapte metri reprezintă 
o caracteristică foarte 
importantă.

Logo Partener
Logo 
Promotor

Este obligatoriu ca în cazul 
publicațiilor să se regăsească 
următoarea frază: „Proiect 
finanțat printr-un Grant 
oferit de norvegia, Islanda, 
liechtenstein și Guvernul 
României“
Dacă materialul informativ 
este în limba engleză, se 
adaugă fraza: „Supported 
by a grant from norway, 
Iceland, liechtenstein and the 
Romanian Government.“

| www.eeeagrants.org | www.fonduri-diversitate.ro | www.websitepromotor.ro |
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Etichete
Dimensiuni
100 mm x 55 mm. 

55 mm

100 mm
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SItE
Există multe soluții simple pentru crearea 
unei pagini de internet sau puteți cere 
ajutorul unui profesionist. Este important 
să înregistrați un nume de domeniu și să 
găsiți un furnizor de găzduire al site-ului 
dumneavoastră. 
logo-urile EEa Grants și cel al 
Programului trebuie să fie afișate 
vizibil. De asemenea este OBlIGaTORIu 
să aveți link către www.eeagrants.org 
și www.fonduri-diversitate.ro

Logo 
Promotortitlu proiect Logo 

Partener
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Imagine

Imagine

Logo Promotor

Logo Promotor

Acesta este un model pentru 
producerea de clipuri video și arată 
o propunere pentru pagina de 
deschidere, precum și titlurile paginii 
finale care menționează că proiectul 
este susținut de Granturile SEE.
Curba trebuie să fie de culoare roșie.
Acolo unde spațiul permite, se 
recomandă și utilizarea logo-urilor 
Ministerului Culturii și UMP.


