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Logo-manualen1 er et værktøj til dig som projektaktør, når du skal finde ud af, hvordan programmets logo 

og EU’s støttehenvisning bruges og placeres korrekt. Derudover beskriver manualen, hvilke muligheder du 

har for at kombinere projektets eget logo og/eller navn med programmets logo, hvilket kan være en god 

måde at spare ressourcer fordi det ofte vil være billigere end at udvikle et eget logo. En anden fordel er, at 

det sparer plads på informationsmaterialerne.  

For godkendte projekter er logo-manualen et vigtigt dokument til at sikre, at udgifterne til projektets 

offentlighedsarbejde er støtteberettigede. Ignorering af de i manualen formulerede retningslinjer kan 

medføre, at udgifter til de pågældende kommunikationstiltag ikke anerkendes.  

 

1. Programlogoet  

Interreg er et brand, der omfatter alle europæiske grænseoverskridende programmer, samlet under et 

grundlogo. Grundlogoet består af logotypen Interreg og EU-flaget med EU-label. Programlogoet for Interreg 

Deutschland-Danmark er udviklet med udgangspunkt i grundlogoet og ser således ud: 

 

 

 

 

 

 

 

For at inddrage programmets navn, er der tilføjet et Deutschland-Danmark. Det visuelle element til venstre 

skal individualisere logoet yderligere. Elementet består af 11 cirkler i forskellige størrelser. Cirklerne 

symboliserer de 11 programpartnere. De blå cirkler symboliserer de 9 tyske partnere og de 2 danske 

regioner symboliseres af de røde cirkler. Hver enkelt partner er synlig, mens overlappene og transparensen 

skal signalisere det tætte samarbejde og partnernes sammenhold i programregionen.  

OBS: Vi gør opmærksom på, at det udelukkende er godkendte projekter i Interreg Deutschland-Danmark, 

der må anvende programlogoet.     

 

 

 

                                                           
1
 Logo-manualen baserer sig på Interacts brand-manual, der gælder for alle godkendte Interreg-programmer i Europa. 

visuelt 
element programnavn 

EU-flag 
med EU 

label 

logotype med abstrakt bro, der 
symboliserer det grænseoverskridende 

samarbejde  
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2. Brug af programlogoet     

For godkendte Interreg-projekter er det obligatorisk at placere programlogoet på alle 

kommunikationstiltag2. Programmets logo skal placeres synligt og iøjnefaldende, og der skal tages højde for 

følgende: 

 Logoets sammensætning må ikke ændres, dvs. elementerne i logoet må ikke skilles ad eller fjernes.  

 Hvis der udover programlogoet anvendes andre logoer, eksempelvis et fra programlogoet særskilt 

projektlogo, må disse være højere eller bredere end EU-flaget, men ikke begge dele på en gang. 

 Programlogoet skal til enhver tid placeres i en størrelse, der garanterer for læseligheden af EU-labelen 

European Union og programnavnet. 

 Programmets logo skal have et passende størrelsesforhold til det pågældende 

kommunikationsmateriale. 

 Farve og skrift må ikke ændres. 

 Programmets logo må ikke forvrænges, strækkes, beskæres, drejes eller på anden vis forandres. 

 Programlogoet skal anvendes i farver, når det er muligt. En ensfarvet udgave må kun anvendes i 

begrundede tilfælde.  

 Som udgangspunkt skal logoet placeres på hvid baggrund. Placeres programlogoet på et billede, skal 

der sikres en tilstrækkelig kontrast.  

 En mørk baggrund skal så vidt muligt undgås. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal logoet placeres i en 

hvid rektangel på den mørke baggrund.  

3. Støttehenvisning  

For at gøre opmærksom på, hvor støtten kommer fra, skal der, udover programmets logo, placeres 

følgende støttehenvisning på kommunikationsmaterialet:  

 

 

På projektets hjemmeside skal programlogoet være placeret synligt ved første blik (uden at scrolle) og 

følgende støttehenvisning skal være placeret på forsiden: 

 

 

 

Støttehenvisningen er som udgangspunkt obligatorisk på alle kommunikationstiltag og kan kun 

undtagelsesvis bortfalde. Mulige undtagelser er mindre reklamegenstande (f.eks. kuglepenne eller mindre).  

                                                           
2
 Undtaget for denne regel er meget små kommunikationsmaterialer som eksempelvis kuglepenne.  

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 

Projektnavn er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske 

Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på 

www.interreg5a.eu  

http://www.interreg5a.eu/
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4. Brugen af programlogoet og støttehenvisningen i praksis 

Følgende gennemgang af kommunikationsmaterialer er tænkt som en guide til brugen af programlogoet og 

støttehenvisningen. For alle kommunikationstiltag gælder, at brugen af programlogoet er obligatorisk3, og 

at andre logoer godt må være højere eller bredere end EU-flaget (uden EU-labelet European Union), men 

ikke begge dele på en gang.  Desuden skal kommunikationsarbejdet i projektet som hovedregel udføres på 

både dansk og tysk. Hvis det ved bestemte arrangementer eller kommunikationstiltag er nødvendigt at 

gennemføre dem på et andet sprog, skal arrangementerne/tiltagene fremgå begrundet i ansøgningen, eller 

på forhånd godkendes af Interreg-administrationen. 

 Roll-ups skal forsynes med programlogo og støttehenvisning.  

 Plakater skal forsynes med programlogo og støttehenvisning 

 På en hjemmeside skal programlogoet være placeret på startsiden, så det på de fleste skærme kan 

læses uden at scrolle. Støttehenvisningen skal placeres på startsiden. 

 Et postkort skal forsynes med programlogo og støttehenvisning. 

 En flyer skal forsynes med både støttehenvisning og programlogo. Programlogoet skal være placeret 

enten på flyerens forside eller bagside. 

 Mapper og papirblokke skal forsynes med programlogo og støttehenvisning. 

 Visitkort skal forsynes med programlogoet på for- eller bagsiden, men støttehenvisningen er ikke 

obligatorisk. 

 En pressemeddelelse skal forsynes med programlogo og støttehenvisning. Der skal der altid henvises til 

støtten fra Interreg Deutschland-Danmark og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i brødteksten 

 I skriftlige tiltag som en artikel skal der altid henvises til støtten fra Interreg Deutschland-Danmark og 

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i brødteksten. 

 En annonce skal forsynes med programlogo.  

 På sociale medier skal programlogo og støttehenvisning være placeret synligt, eksempelvis i et 

bannerbillede eller et indlæg i toppen af siden4.  

 I projektpræsentationer skal programlogo og støttehenvisning være placeret på forsiden.  

 I projektvideos, som vises på eksterne hjemmesider eller ved arrangementer, skal programlogo og 

støttehenvisning vises. Enten i starten eller som slutbillede.   

 En kuglepen behøver grundet dens størrelse og runde facon ikke at blive forsynet med programlogoet 

eller støttehenvisningen. Det er dog obligatorisk at anvende EU-flaget. Evt. andre logoer må ikke være 

både højere og bredere end EU-flaget. Disse regler gælder tilsvarende for andre meget små 

reklamegenstande.  

                                                           
3
 Undtaget for denne regel er meget små kommunikationsmaterialer som eksempelvis kuglepenne.  

4
 De sociale medier har forskelligt indholdsmæssigt fokus (struktur, form, tekst/billeder), der byder på flere 

muligheder for at placere programlogoet og støttehenvisningen. Det er vigtigt, at Interreg Deutschland-Danmark også 
er synligt på jeres sociale meder. 
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5. Farver  

Grundfarverne i programmets logo er blå, lyseblå, rød og gul:  

Farve/Pantone CMYK RGB  

Reflex Blue U 100/80/0/0 0/51/153  

Very soft blue 41/30/0/0 159/174/229  

Red 032 U 0/100/100/0 226/0/26  

Yellow U 0/0/100/0 255/204/0  

 

På grund af en vis transparens og dækningsgrad opstår nye farver, som er en del af programmets Corporate 

Design. Disse farver er dog ikke specificeret i tabellen. 

Programlogoet skal anvendes i farver, når det er muligt. En ensfarvet udgave må kun anvendes i 

begrundede tilfælde. 

 

6. Skrifttype  

Logoet er udviklet i skrifttypen Montserrat, EU-labelen er skrevet i Arial. Hvis du vil tilføje projektets navn til 

programlogoet, så skal Montserrat bruges som foretrukken skrifttype. Den kan downlades gratis her: 

http://www.fontsquirrel.com/fonts/montserrat. Er det af tekniske grunde ikke muligt at bruge Montserrat, 

så henvises der til skrifttypen Calibri. Calibri og Montserrat ligner hinanden. Ingen andre skrifttyper må 

anvendes.  

 

7. Brug af et projektlogo 

Programlogoet skal, som beskrevet ovenfor, placeres synligt på kommunikationsmaterialerne. Hvis man har 

et særskilt projektlogo, så skal der tages højde for følgende: 

 Placeres projektlogoet (eller andre logoer) ved siden af, under eller over programlogoet, må projekts 

logo (eller andre logoer) ikke være højere eller bredere end EU-flaget i programlogoet. Det betyder, at 

andre logoer godt må være højere eller bredere end EU-flaget (uden EU-labelen European Union), men 

ikke begge dele. 

 Programmets logo skal til enhver tid placeres i en størrelse, der garanterer for læseligheden af EU-

labelen European Union og programnavnet. 

 Der skal altid tages højde for punkt 2. og 3. i denne manual. 

 Programmets og projektets logo skal placeres et synligt sted. 

 

http://www.fontsquirrel.com/fonts/montserrat
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8. Logokombinationer 

Hvis dit projekt ønsker at integrere projektets logo og/eller navn med programlogoet, er der flere 

muligheder.  

 

Kombination: Programlogo med projektnavn 

Hvis der ikke er udviklet et eget projektlogo, så er der mulighed for at kombinere projektnavnet med 

programmets logo. Placer navnet eller akronymet (forkortelse), som angivet nedenfor. Vær opmærksom 

på, at de angivne afstande til programnavnet skal bevares.  

 

 

 

 

 

 

 

De orange, lodrette hjælpelinjer viser, hvor bredt projektnavnet/akronymet må være. Skriften må ikke 

være større end ”Deutschland-Danmark” og skrifttypen Calibri eller Montserrat skal bruges. Farverne skal 

gerne passe sammen, så den samlede konstruktion giver et harmonisk udtryk. 

 

Kombination: Programlogo med projektlogo 

Hvis der er udviklet et projektlogo eller et visuelt element, som ønskes kombineret med programmet logo, 

er der følgende mugligheder: 

 

Mulighed A: 

 

 

 

 

Ved mulighed A placeres projektlogoet til højre for EU-flaget. Afstanden til flaget skal være lige så stor, som 

afstanden mellem flaget og logotypen. Afstanden, der skal overholdes, vises her med orange linjer. Vær 

opmærksom på, at projektlogoet ikke må være bredere end EU-flaget. 

Mulighed B: 

Projektnavn / Akronym 

P
ro

jektlo
go

 

Projektlogo 
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Ved mulighed B placeres projektets logo under programnavnet. Vær opmærksom på at bevare afstanden til 

programnavnet, som markeres med orange linjer. Afstanden skal være lige så stor, som højden i 

programnavnet. Og bemærk venligst, at projektlogoet ikke er bredere end logotypen og ikke højere end 

EU-flaget. (se hjælpelinjer) 

 

Kombination: Programlogo med projektnavn og projektlogo 

Mulighed C: 

 

 

 

 

 

 

Denne mulighed kombinerer de ovenfor skitserede muligheder. Her placeres projektets logo til højre for 

EU-flaget og projektnavnet/akronymet under programnavnet. Alle ovenfor beskrevne retningslinjer i 

forhold til afstand og farver skal overholdes.  

 

Kontakt 

Hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål, så tag gerne kontakt til Interreg-sekretariatet.  

Din kontaktperson: Christina Ehlers, ceh@rsyd.dk, +45 7663 8236 

 

 

 

Oversigt: 

P
ro

jektlo
go

 

Projektnavn / Akronym 

mailto:ceh@rsyd.dk
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Kommunikations- 
materiale 

Programlogo Støttehenvisning EU-flag (uden 

programlogo) 

Uddybende 

kommentar 

Roll-ups x x  Roll-ups skal 
forsynes med 
programlogo og 
støttehenvisning.  

Plakat x x  Plakater skal 
forsynes med 
programlogo og 
støttehenvisning 

Hjemmeside x x  På en hjemmeside 
skal programlogoet 
være placeret, så 
det på de fleste 
skærme kan læses 
uden af scrolle. 
Støttehenvisningen 
skal placeres på 
startsiden. 

Postkort x x  Et postkort Skal 
forsynes med 
programlogo og 
støttehenvisning. 

Flyer x x  En flyer skal 
forsynes med både 
støttehenvisning og 
programlogo. 
Programlogoet skal 
være placeret enten 
på flyverens forside 
eller bagside. 

Mapper og 
papirblokke 

x x  Mapper, og 
papirblokke skal 
forsynes med 
programlogo og 
støttehenvisning. 

Visitkort x   Visitkort skal 
forsynes med 
programlogoet på 
for- eller bagsiden, 
men 
støttehenvisningen 
er ikke obligatorisk. 

Pressemeddelelse x x  En presse-
meddelelse skal 
forsynes med 
programlogo og 
støttehenvisning. 
Støttehenvisningen 
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skal indgå i 
brødteksten. 

Skriftlige tiltag 
(artikler) 

 x  I skriflige tiltag som 
en artikel skal 
støttehenvisningen 
indgå i brødteksten. 

Annonce x x  En annonce skal 
forsynes med 
programlogo.  

Sociale Medier x x  På sociale medier 
skal programlogo og 
støttehenvisning 
være placeret 
synligt, eksempelvis 
i et bannerbillede 
eller et en indlæg i 
toppen af siden.  

Projektpræsentationer x x  I projekt-
præsentationer skal 
programlogo og 
støttehenvisning 
være placeret på 
forsiden. 

Projektvideo x x  I projektvideoer skal 
programlogo og 
støttehenvisning 
vises. 

Kuglepen (og andre 
små 
reklamegenstande)  

  x En kuglepen 
behøver grundet 
dens størrelse og 
runde facon ikke at 
blive forsynet med 
programlogoet eller 
støttehenvisningen. 
Det er dog 
obligatorisk at 
påføre EU-flaget. 
Andre logoer må 
ikke være både 
højere og bredere 
end EU-flaget.   

 

 

Konkret eksempel:  
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Hvis der udover programlogoet anvendes andre logoer må disse godt være højere eller bredere en EU-

flaget, men ikke begge dele. Nedenfor ses et eksempel på størrelsesforhold og de forskellige 

placeringsmuligheder af programlogoet: 

 

     Mulighed nr. 1: 

 

 

 

 

 

  Mulighed nr. 2:   

 

 

 

 

 


