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PROJEKT KOMMUNIKÁCIÓ 

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS FŐSZAKASZÁNAK KOMMUNIKÁCIÓS 

ESZKÖZEI:  

TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK KÉSZÍTÉSE ÉS TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA 

A lecke célja, hogy a projekt megvalósítás főszakaszának kommunikációs eszközei közül a tájékoztató anyagok 

és tájékoztató táblák készítéséhez adjon hasznos tippeket, javaslatokat és példákat. 

 

TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK KÉSZÍTÉSE 

A projekt elindulásának szakaszában az online vagy nyomtatott tájékoztatók célja a lakosság, illetve az érintett 

célcsoportok informálása az induló projektről. Fontos, hogy például akár egy fejlesztés, beruházás 

megkezdésekor a projekt már társadalmi elfogadottságot élvezzen.  

A tájékoztató anyagok készítése a LIFE program kedvezményezettjei számára nem kötelező feladat, ugyanakkor 

nagy hatékonyságú disszeminációs formákról lévén szó, a LIFE program által ajánlott tevékenység. 

Milyen formái lehetnek a tájékoztató anyagoknak? 

Tájékoztató anyagok közé tartoznak: 

• a projekt videó,  

• rolószerűen kihúzható információs roll-up poszter,  

• szóróanyag, brossúra (terjesztési formáját tekintve online vagy nyomtatott) 

• folyóirat cikk, vagy 

• egyéb innovatív megoldások, pl. QR kód alkalmazása. A QR kód (Quick Response= gyors válasz) olyan 

vonalkód, amellyel innovatív megoldásként gyors adatelérés biztosítható projektek hirdetésekor, 

reklámozásakor. 

Melyek a költségelszámolási feltételei a tájékoztató anyagoknak a LIFE programban? 

Sokféle lehetőség kínálkozik a tájékoztatás ilyen formájának megvalósítására, azonban a LIFE programban a 

tájékoztató anyagok költségelszámolásának van néhány feltétele, amelyet nem árt figyelembe venni.  

Egyrészt már a pályázási szakaszban brossúra, szórólap vagy videó betervezésénél, meg kell adni a kiadvány jó 

néhány paraméterét, így a tájékoztató anyag formáját, témáját, a példányszámot, a terjesztés módját, a 

célközönséget, stb. 
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Másrészt, minden esetben egyértelmű hivatkozást kell 

tartalmazzanak a kommunikációs anyagok a LIFE pénzügyi 

támogatásra, feltüntetve a LIFE logót illetve a Natura2000 

logót is, amely alprogramban ez utóbbi is előírás. Az 

audiovizuális anyagokban az elején vagy a végén 

elhelyezett köszönetnyilvánítás kifejezetten és olvasható 

módon kell utaljon a LIFE támogatásra. Például „Készült az 

Európai Közösség LIFE pénzügyi eszközének 

felhasználásával”. 

Továbbá minden kommunikációs anyagból vagy termékből mellékelni szükséges egy-egy példányt az 

előrehaladási vagy zárójelentéshez. 

Fontos tudni azt is, hogy a LIFE logó nem használható minőségbiztosítási vagy öko-cimkeként. A LIFE logó 

kizárólag disszeminációs tevékenységhez használható.  

Melyek a tájékoztató kiadványokkal szemben támasztott legfontosabb elvárások? 

• Legyen figyelemfelkeltő és jól szerkesztett. 

• Jelenítse meg a kötelező arculati elemeket 

• Az érdeklődők részére adjon meg további elérhetőséget (pl. honlap/közösségi média/email cím). 

A következőkben tekintsük át mit érdemes tudni az egyes tájékoztató anyag formákkal kapcsolatban. 

LIFE PROJEKT VIDEÓ 

Ahogy a közösségi média és az internet népszerűsége töretlenül növekszik, a videókon keresztüli történet/üzenet 

közvetítés széles körben elterjedt és hatékony eszközzé válik. Számos projekt bizonyította: lehetséges 

nagyfelbontású HD filmeket készíteni a LIFE projektekről ésszerű költségek mellett. 

Az ilyen projekt videók remek eszközei a projektek és eredményeik népszerűsítésének, a közvéleménnyel, 

iskolásokkal, fiatal felnőttekkel vagy éppenséggel a szakértő- és tudományos közösségekkel való 

kapcsolatfelvételnek. 

Néhány esetben feltörekvő vagy már hírnevet szerzett filmeseket sikerült megnyerni egyes projektek céljainak 

támogatásában, a projekt film elkészítési folyamataiban történő részvételhez. A WWF 

Ausztria koordinálásában zajlott, A dunai tokfélék megmentése (Saving Danube 

Sturgeons, LIFE11 INF/AT/000902) című LIFE projekt Bulgáriában neves filmes díjat 

nyert videója erre a legjobb példa. A 3 éves projekt célja a kiemelten veszélyeztetett 

dunai tokfélék túlhasznosításának megállítása Bulgáriában és Romániában, hogy 

biztosítsák e nagy természeti és gazdasági értékkel rendelkező fajok hosszú távú 

fennmaradását. A film központi eleme a projekt tájékoztatási kampányának, amely 

rendkívül sikeresnek bizonyult a közvélemény figyelmének e témára irányításában. A projekt rövid videója 

megtekinthető itt. A projekt keretében elkészült két film, a Duna lovagjai és a Láthatatlan hal is elérhetők itt: 

:"Lords of the Danube", "The Invisible Fish". 

http://danube-sturgeons.org/
http://danube-sturgeons.org/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4340
http://lifevideos.eu/videos/?id=LIFE11_INF_AT_000902_01_EN_INFOR.mp4
http://lifevideos.eu/videos/?id=LIFE11_INF_AT_000902_01_EN_INFOR.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=Kc75EZKD4nE
https://www.youtube.com/watch?v=etKX_FuiS_Q
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Tippek a hatékony LIFE video/történet készítéshez 

1. Tervezze meg a történet vázlatát 

2. Kutassa fel és listázza a főbb üzeneteket 

3. Hagyja, hogy az interjúalanyok anyanyelvükön beszéljenek (szükség esetén adjon hozzá feliratokat) 

4. A beszélőknek előzetesen küldje meg a kéziratot, hogy legyen foglamuk miről is kell beszéljenek 

5. Készítsenek próbafelvételt – ez hasznos a kamera/hangminőség beállításához is. 

A keretezett írásban a LIFE program és -projektek videótáráról olvashat többet. 

LIFE PROGRAM ÉS -PROJEKTEK VIDEÓTÁRA 

Mintegy 800 LIFE projekt videó és a LIFE programot bemutató rövidfilm érhető el a programhoz tartozó 

központi videotárban http://lifevideos.eu/videos/ 

A videótárban a következő szerkezetben vannak témakörönként csoportosítva az anyagok 

Természetvédelem és Biodiverzitás 

• Biodiverzitás  

• Élőhelyek 

• Fajok 

• Környezetpolitika és -irányítás 

• Levegő és zajvédelem 

• Klímaváltozás, energia 

• Környezetgazdálkodás 

• Ipar, termelés 

• Információ, kommunikáció 

• Fölhasználat és -tervezés 

• Kockázatkezelés 

• Szolgáltatások és kereskedelem 

• Hulladékgazdálkodás 

• Víz 

A LIFE programról 

• LIFE program szerepe, háttere 

• LIFE konferenciák 

A projekt videók részletes keresésére a LIFE dokumentumok e-könyvtárában van lehetőség. 

Ha ön is szeretne megosztani projekt videót a LIFE videótárban, akkor vegye föl a kapcsolatot a LIFE 

kommunikációs csapattal emailben: life-comm@neemo.eu 

http://lifevideos.eu/videos/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.searchDocs
mailto:life-comm@neemo.eu
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POSZTER 

A poszter nagyhatású eszköze lehet a projektről való tájékoztatásnak. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a 

poszterek nem alkalmasak komplex információk átadására, hanem egyszerű üzenetek célba juttatására lehetnek 

alkalmasak. A legfontosabb szabályok: 

• Legyen az üzenet egyszerű, és  

• A vizuális elemeket használja az üzenet megerősítésére. 

• Nyomtatás előtt ellenőrizze a szövegeket: ne legyenek gépelési és nyelvtani hibák. 

További tippeket a hatásos poszter megtervezéséhez a keretezett írásban talál. 

LIFE PROJEKT POSZTER TERVEZÉSE 

Ugyan nem kötelező kommunikációs tevékenység, a poszter hatékony forma lehet, hogy a projektünkről 

tájékoztatást adjunk. Fontos tudni azonban, hogy poszterekkel nem lehet mindent kommunikálni. 

A poszter az egyszerű üzenetek közvetítésének eszköze… 

A poszterek leginkább az egyszerű üzenetek, így hirdetmények, események, figyelmeztetések, felhívások 

közvetítésére alkalmasak. Színek, képek és ábrák segítségével gyorsabban juttathatjuk célba az üzenetet, mint 

csak szöveg használatával, így a poszter használata olyan helyzetben előnyös, ahol egyszerű üzenetet gyorsan 

szeretnénk átadni. 

… és nem a komplex üzeneteké 

A poszterek nem alkalmasak komplex üzenetek, így például adott folyamat részletes elmagyarázására, vagy 

projekteredmények közvetítésére. Amikor az idő nem számít és az üzenet bonyolult, akkor inkább a részletes 

magyarázatot tartalmazó felületet, brossúrát, jelentést, folyóiratot vagy akár könyvet használjuk 

kommunikációs formaként. 

Legfontosabb lépések 

5 lépésre van szükség, hogy a LIFE projektünkről jó minőségű és hatásos posztert készítsünk: 

1. Határozzuk meg a fő üzenetet 

2. Alakítsuk ki a szerkezetet 

3. Készítsük el a tartalmakat 

4. Használjunk vizuális elemeket az üzenet erősítésére, és 

5. Alkalmazzuk a LIFE és Natura2000 követelményeket 

1. Lépés: Határozzuk meg a fő üzenetet 

A poszter megtervezését kezdjük a következő kérdés megválaszolásával: „Mi az az egyetlen üzenet, amelyre 

szeretném, ha a közönség emlékezne miután látta a posztert?” 
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A poszter minden eleme – a szöveg, a színek és a képek – hozzá kell járuljon ahhoz, hogy ezt a fő üzenetet 

erősítse. Minél egyszerűbb az üzenet, annál könnyebb rá emlékezni. 

2. Lépés: Alakítsuk ki a szerkezetet 

Készítsünk tervet, hogy hogyan közvetítsük az üzenetet. 

A tervezés két lépése: 

Méretezés 

Mekkora hely áll rendelkezésünkre? A rendelkezésre álló hely részint meghatározza, hogy mit lehet 

belefoglalni, mit kell kihagyni, álló vagy fekvő tájolásra van lehetőség, és hogy a különféle elemeket hogyan 

lehet elhelyezni. 

Vázlat készítés 

Miután meghatároztuk a poszter méreteit, szedjük listába a különféle elemeket, amelyeket el szeretnénk 

helyezni a poszteren. Ezután készítsünk jó néhány vázlatot papíron ceruzával az elemek különféle 

elhelyezéséről. A vázlatok papírra vetésekor egyre inkább kialakul bennünk az elképzelés, amellyel időt 

takaríthatunk meg amikor a számítógéphez ülünk. 

3. Készítsük el a tartalmakat 

A legtöbb tervező program millió lehetőséget kínál a színek, betűtípusok és speciális effektek kombinálására. 

Poszter tervezéskor azonban szem előtt kell tartsuk, hogy a kevesebb több. 

A túldizájnolást elkerülhetjük az alábbi szempontok figyelembe vételével: 

1. minimalizáljuk a szöveg mennyiségét. Ne legyenek masszív bekezdések: oktatási célú szövegnél 

max 50-75 szó, más típusú posztereknél pedig még ennél még sokkal kevesebb legyen a szöveg, 

a bekezdéseket itt teljesen felejtsük el. 

2. Két-három színt használjunk csupán – kivéve a színes fotókat, és 

3. két-három betűtípust alkalmazzunk csak: hasonlóan a színekhez: minél kevesebb a betűtíőpus 

annál jobb 

Világos, egyértelmű szöveg 

Az üzenetet világos és következetes módon adjuk át, ehhez 

• használjunk egyszerű nyelvezetet 

• kerüljük a szakzsargont és a mozaikszavakat 

• a szerkesztésnél törekedjünk az egyszerűsítésre: csökkentsük a mondatok hosszát, és kerüljük a 

bonyolult mondatszerkezeteket 

• kritikus szemmel szerkesszünk: csak azokat az elemeket hagyjuk meg, amelyek feltétlenül 

szükségesen az üzenet átadásához, és 
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• ellenőrizzük a poszteren a helyesírást, a központozást, a nyelvtani és egyéb hibákat. Ha a poszter 

szövege más nyelvekre is lefordításra kerül, akkor az anyanyelvi lektorral nézessük át. 

A színek megfelelő használata 

Amikor arról döntünk, hogy milyen színeket használunk, emlékezzünk arra, hogy a sötét színek kiemelkednek 

a világos háttérből, és ez fordítva is igaz. Ez utóbbit bizonyos esetekben nehezebb lehet olvasni, vannak 

helyzetek, amikor ennek van nagyobb hatása. Sose használjunk világos szöveget világos háttérrel (például 

rózsaszínt vagy sárga háttéren, vagy bézst levendulaszín háttéren) vagy sötét szöveget sötét háttéren (így pl. 

szürkét barna háttéren, vagy lilát kék háttéren). 

Figyeljünk a színek hangulatteremtő hatására is. Például a világos piros vagy sárga színek teljesen más 

hangulatot árasztanak a szürkékhez vagy barna árnyalatokhoz képest. 

Egyszerű tipográfia 

A poszterhez kiválasztott betűtípus szöveg és képi elem egyben. A szövegeket ötletesen használva kiemelkedő 

posztert kaphatunk. 

Válogassuk meg a betűtípust! 

A színekhez hasonlóan a különféle betűtípusok is különféle üzeneteket hordozhatnak. Tegyük fel a kérdést 

magunknak: „Melyik betűforma legalkalmasabb az üzenetem közvetítésére?” 

A Serif betűformák, így pl. a Times New Roman, Georga, vagy Palatino, a kisebb szöveget könnyebben 

olvashatóvá teszi, különösen az olvasási nehézséggel bírók vagy rosszul látók számára. Komolyságot és 

őszinteséget sugároznak ezek a betűformák. A Serif betűtípusok ezért általában leginkább szövegtest 

(rövidebb bekezdések) megjelenítésére alkalmasak. 

A Sans-serif betűformákat, így pl. a Helvetica, Verdana vagy Arial ritkán használják szövegtest megjelenítésére 

nyomtatásban, mivel ezeket kissé nehezebb olvasni. Egyszerűséget, semlegességet sugároznak ezek a 

betűtípusok. A Sans-serif betűformák általában a leginkább címek, címsorok és egyéb, a poszteren fontos 

elemek megjelenítésére alkalmasak. 

A Fantázia betűtípusok, így pl. a Showcard Gothic, Magneto, vagy az Old English Text viccesek ugyan, és ezért 

a legtöbb esetben teljesen alkalmatlanok komoly üzenet közvetítésére. Legjobb esetben is csupán címsorok 

vagy más fontos szöveg megjelenítésére használjuk, de sohase alkalmazzuk részletek vagy komplett 

bekezdések formázására. 

Fontos tudni azt is, hogy az olvasók nem tudják a nagyon apró betűket kiolvasni bizonyos távolságból, ezért 

kerüljük a 10-es vagy 12-es betűméretet még bekezdések esetében is. 

4. Lépés: Használjunk vizuális elemeket az üzenet erősítésére 

Noha a poszterek óhatatlanul tartalmaznak szavakat, a posztereken elsősorban vizuális elemeket használjunk 

a kommunikációhoz. 
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Mutassuk meg, ahelyett, hogy elmondanák 

A poszteren alkalmazott elemeknek vizuális hierarchiája van. A legfontosabb elemek szerepeljenek legelöl, 

míg a részletek hátrébb kerülnek. A nézőnek egyetlen rápillantással meg kell tudni ragadnia a fő 

mondanivalót. Ez azt jelenti, hogy a főbb elemek világosan kell, hogy látsszanak egy vagy 2 méterről. 

A vizuális tervezés alapszabályai 

Amikor képi elemeket teszünk egy poszterre, fontos, hogy figyelemmel legyünk a következő szabályokra: 

egyensúly, irány és egység. 

1. Egyensúly – a szöveg és a képek elhelyezésében 

Az asszimetria bizonytalanságot, izgatottságot, kíváncsiságot üzen. A szimmetria vagy egyenletesség békét, 

nyugalmat, racionalitást sugároz. 

2. Irány – ahogy a néző szeme végig követi a poszter tartalmát. Olvasói gravitációnak is hívják, amely 

elsősorban a végig követés vonala, ugyanakkor teret és perspektívát is magában foglal. Ezeket az elemeket 

úgy kell használni, hogy segítse a nézőt logikusan végig követni a poszter fontos elemein. Használjunk 

címsorokat vagy nagyobb betűket, hogy az olvasó megtalálja a fontos információkat. Továbbá használhatunk 

oszlopokat a néző szemének irányítására. Azt azért vegyük figyelembe, hogy a csupán oszlopokat tartalmazó 

poszter nagyon ismétlőleg, unalmasan hathat. 

3. Egység – talán ez a leginkább szubjektív a tervezési szabályok között. Annak a megítélése, hogy az 

összepakolt elemek együtt jól működnek. Van ugyan néhány szabály, hogy ezt elérjük, de a legjobb tesztelés, 

ha hátra dőlünk és megkérdezzük magunktól: „Hogyan is néz ez ki? Működik?” 

A séf alakja magára vonja a figyelmet, majd a fekete tálra nézünk, követjük 

ahogyan az olaj a szűrőn át a buszba folyik, és végül olvassuk a szöveget. Az 

olvasó szeme végigköveti az utat a poszteren, amely ahhoz az úthoz hasonlít, 

amelyet az újrahasznosított olaj végigjár a projektben. 

 

 

 

 

Képfelbontás 

Az illusztrációk és fotók élesek legyenek és arányosak, a képfájlok nagyfelbontásúak (200 dpi vagy magasabb). 

A tif vagy gif formátumok a legjobbak. A képek szélességének vagy magasságának igazítása egérrel történő 

húzással eltorzíthatja az arányokat. Ehelyett a képek átméretezésénél használjuk inkább a képméretezés 

(image size) vagy arányos tartalomkitöltés (scale, fit conent proportionately) program parancsokat. 
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5. Lépés: Alkalmazzuk a LIFE és Natura2000 követelményeket 

A kommunikációs anyagoknak egyértelmű hivatkozást kell tartalmazniuk a LIFE program támogatásra, 

feltüntetve a LIFE logót. A LIFE Természet projektek esetében a Natura 2000 logó feltüntetése is kötelező. A 

LIFE és Natura logók nagyfelbontásban, raszteres vagy vektoros formátumban is letölthetők a LIFE program 

weboldaláról: 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/logos.htm 

Forrás: http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/documents/poster_lifeplus.pdf 

 

SZÓRÓLAP 

A szórólap szövege ne menjen túlzott technikai részletekbe. A legfontosabb szabályok: 

- Egyértelmű üzenetet adjon át 

- A célközönségnek szóljon. 

A hatékony szórólap az adott projektről/kezdeményezésről előzetes tudással nem rendelkező olvasókat kell 

képbe hozza. Ezt elősegítendő  

- válasszon kapós címet vagy szlogent,  

- ne komplikálja túl a szöveget és  

- tervezze meg az információk bemutatásának logikáját. 

A LIFE projektekben a szórólapok tervezéséhez további segítséget kaphat a keretes írásból. 

LIFE PROJEKT SZÓRÓLAP TERVEZÉSE 

A szórólap kisméretű – általában összhajtogatott – papírlap, amelyet postai úton juttatnak el közvetlenül egy 

levelezési kampány esetében, lehet osztogatni eseményeken, konferenciákon, vagy kihelyezhető stratégiai 

helyszínekre, érintett hivtalokba vagy információs központokba. A szórólapok terjeszthetők elektronikus 

formában is például a projekt honlapon keresztül. Tipikusan A5 formátumú vagy háromba hajtott A4 méretű, 

a marketing nagyon hatékony formája: az érdeklődők által könnyen magukkal vihető és az adott témával 

kapcsolatos legfontosabb információkat foglalja össze. 

A sikeres LIFE projekt szórólap vonzza a szemet és hatékonyan közvetíti az üzenetet. Célja lehet például a 

projekt eredmények általános bemutatása, vagy egy-egy kiemelt akció: pl. a biodiverzitást támogató új üzleti 

tevékenység beindulása, innováció bemutatása, a projekt által támogatott élőhely vagy veszélyeztett faj 

bemutatása. 

A hatékony szórólap tervezéshez íme a legfőbb 5 szempont: 

1. Világos üzenet 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/logos.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/documents/poster_lifeplus.pdf
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2. Célközönség 

3. Vonzó bemutatás 

4. Nyomtatás 

5. A LIFE és Natura 2000 követelmények figyelembe vétele 

1. Világos üzenet 

A szórólapot úgy kell megtervezni, hogy az üzenetet, kulcsinformációt a lehető legegyértelműbb módon, 

legegyszerűbben mutassa be, és bátorítsa az olvasót, hogy többet tudjon meg a projektről. Az emberek 

pillanatok alatt eldöntik, hogy elolvassák-e az anyagot, vagy sem, ezért érdemes tanulmányoznunk más LIFE 

projektek szórólapját, brossúráit. A szórólapnak nem kell törekednie arra, hogy mindent megpróbáljon 

elmondani a projektről. A leginkább érdekes és áttörő elemeket érdemes kiemelni, jelezve, hogy hol lehet 

további szakmai vagy részletesebb információt kapni. 

2. Célközönség 

Néhány más kommunikációs formától eltérően a szórólap kifejezetten szólhat olyasvalakinek, aki 

potenciálisan érdeklődik a projektünkben végzett munka iránt. Ez lehet az adott terület szakértője, de a 

közvélemény tagja is, akinek személyes érdeke fűződik a témához. A potenciálisan széles közönségre való 

tekintettel a szórólapoknak nem szabad túl technikainak lenniük, lehetővé kell tegyék, hogy olyasvalaki is 

gyorsan megértse a főbb elemeit, aki sohasem hallott a projektünkről. 

3. Vonzó bemutatás 

Az első benyomás kritikus. A megragadó kivitel, amely érdekesnek és egyszerűnek tűnik, bátorítja az 

embereket, hogy tovább olvassanak. Közhelynek tűnik, hogy egy kép 1000 szót mond el, mégis ez a gondolat 

kell a szórólap tervezés középpontjában álljon. Sokakat maguk a képek motiválnak egy szórólap elolvasására. 

Válasszunk olyan képet, amely a projektünk legérdekesebb részeit mutatják be, és használjuk ezt a borítón. 

Használjunk még képeket máshol is a szórólapon az információ alátámasztására, de ne legyen olyan sok, hogy 

elnyomja a szöveget. Győződjünk meg, hogy a képek tiszták és könnyen érthetőek, és használjunk 

képfeliratokat ahol szükséges. 

Válasszunk vonzó címet vagy szlogent 

A cím is fontos tényező a figyelem felkeltésekor. Válasszunk valami rövidet, amely összefoglalja az üzenet 

lényegét, vagyis, hogy miről szól a projekt, legyen szó innovációról vagy üzlet beindításáról (LIFE Környezet), 

természetvédelmi tevékenységről (LIFE Természet), az elért főbb eredményekről, vagy turista 

látványosságról. A cím ötleteinket teszteljük laikusokkal, például barátokkal, szomszédokkal, hogy lássuk 

megértik-e. 

Ne bonyolítsuk túl a szöveget 

A szórólap arra szolgál, hogy gyorsan olvasható és megérthető legyen, csupán alapvető információkat átadva. 

Rövid, egyértelmű mondatokat írjunk, kövessük itt is az öreg szabályt, hogy a kevesebb szó többet ér. Mindig 

tartsuk szem előtt, hogy rövid tájékoztató anyagot írunk és nem tudományos cikket. A központozásra is 

ügyeljünk, annak túlzott használata ugyanis töredezetté teszi a szöveget, amely nem vonzó. 
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Tervezzük meg az információk logikus bemutatását 

A borítólap célja a figyelem felkeltés, hogy az emberek gyorsan és vizuálisan értesüljenek miről szól a projekt. 

A hátlapon az elérhetőségeket tüntessük fel. A szórólap többi része pedig logikus sorrendben mutassa be a 

kulcsinformációkat és a további információk elérhetőségét. Használjunk alcímeket a szórólapon, hogy a főbb 

pontok kiemelkedjenek, amikor átfutja valaki a szórólapot. Praktikus tesztelni a szórólap kinézetét kollegákkal 

vagy barátokkal mielőtt véglegesítenénk azt. 

Formátum 

A szórólapokat általában A5 vagy A4 méretben 

nyomtatják. Vannak azonban más, összetettebb 

megoldások is: a koncert szórólap típus például 

három vagy több hajtással rendelkezik ugyanabban 

az irányban, míg a keresztbe hajtott szórólap 

egyszeri hajtással bír mindegyik irányban. Bármi is 

legyen a választásunk, fontos, hogy végig gondoljuk 

a szórólapunk kinézetét a végleges formájában. 

Ideális esetben vonzó összehajtva és kinyitva is.      

(Az A4 hajtogatott szórólapnak hat oldala 

van.) Ellenőrizzük, hogy a kulcsinformáció és 

azt támogató kép van a borítón, és az 

elérhetőségek a szórólap hátulján. 

 

 

 

4. Nyomtatás 

A nyomtatás nem olcsó dolog, ezért érdemes az időt rászánni és ellenőrizni, hogy mi kerül nyomtatásra. 

Kérjünk ajánlatot és referencia munkákat két három nyomdától, hogy megbizonyosodhassunk a minőség 

felől. Alaposan ellenőrizzük a nyomtatásra kerülő anyagot, hogy nincsenek-e benne betűhibák vagy más hibák. 

Egy kellemetlen hiba teljesen elronthatja a szórólapot és költséges újra nyomtatást vonhat maga után. 

Általában minél nagyobb a nyomtatásra kerülő példányszám, annál olcsóbb lesz az egységár. Fontos ezért, 

hogy olyan anyag kerüljön sok példányban nyomtatásra, amely hónapokig, sőt a projekt zárást követően is 

érvényes információt tartalmaz (például információs központokban történő szórólap terjesztés esetében). Egy 

szórólap érvényessége nem lehet örökéletű, mégis igyekezzünk elkerülni, hogy gyorsan elavuló információk 

kerüljenek bele. Nem utolsósorban pedig a nyomtatásnál ügyeljünk, hogy a legmagasabb környezetvédelmi 

követelményeknek megfeleljen a szórólap, például EU Ecolabel-el rendelkező nyomdapapírra kerül (lsd. 

http://ec.europa.eu/ecolabel/). 

5. A LIFE és Natura 2000 követelmények figyelembe vétele 

http://ec.europa.eu/ecolabel/
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A szórólapon fel kell tüntetni a projekt címét és elérhetőségeit (cím, telefon, email és weboldal). 

A szórólapoknak egyértelmű hivatkozást kell tartalmazniuk a LIFE program támogatásra (a projektet az EU 

LIFE program társfinanszírozta), feltüntetve a LIFE logót. A LIFE Természet projektek esetében a Natura 2000 

logó feltüntetése is kötelező. A LIFE és Natura logók nagyfelbontásban, raszteres vagy vektoros formátumban 

is letölthetők a LIFE program weboldaláról: 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/logos.htm 

Forrás: http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/documents/leaflets_lifeplus.pdf 

 

INNOVATÍV TÁJÉKOZTATÁSI MEGOLDÁSOK 

Sok projekt más innovatív eszközökhöz nyúl a munkájuk és eredményeik népszerűsítésére, legyen az szemrevaló 

póló, falfestmény, zene, divat, művészet vagy appok. Ilyen megoldásokra talál példákat keretes a írásban. 

Az egyiptomi keselyű (Neophron percnopterus) visszatérése című bulgáriai projekt (Return of the Neophron, 

LIFE10 NAT/BG/000152) egy költő pár fészkébe helyezett speciális kamerával követte élőben azon kevés 

helyek egyikét, ahol az egyiptomi keselyűk még fészkelnek Európában. 

Az okostelefonok és tabletek robbanásszerű terjedését kihasználva a brit MoorLIFE project (LIFE08 

NAT/UK/000202) négy appot fejlesztett, amelyek képes határozókkal segítik a felhasználót mocsaras vidékek 

élővilágának, növényeinek és tájelemeinek azonosításában. A MoorApp-ok itt tölthetők le. 

 

 

Bizonyítva, hogy egy kép felér 1000 szóval, a 

díjnyertes Mentsük meg a ragadozó madarakat című 

LIFE+ projekt ( Save the Raptors , (LIFE07 NAT/BG/000068) megbízott egy bulgáriai graffiti csapatot, hogy “ 

Mentsük meg a parlagi sast” címmel készítsenek egy 25 méter magas falképet az egyik szófiai iskola 

épületének tűzfalára. 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/logos.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/documents/leaflets_lifeplus.pdf
http://www.lifeneophron.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4045
http://www.moorsforthefuture.org.uk/moorlife
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3539
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3539
http://www.moorsforthefuture.org.uk/moorapps
http://www.saveraptors.org/?l=En
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3361
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Az egyik spanyol projekt (CONSERV-ASTRATRAGALUS-MU , LIFE11 BIO/ES/000727) a projekt térségében 

kiveszettnek hit vörös listás csűdfű újra megjelenését ünneplő és népszerűsítő dalt írt, amelyet 

meghallgathatnak itt. 

Másik nagyszerű ötlet jön egy lengyel projekttől (XericGrasslandsPL , LIFE08 NAT/PL/000513), amelyben a 

gyepterületeken előforduló tipikus hangokat vették CD-re a legelő juhokkal és madárdallal. A szokatlan 

felvételek mindenki tetszésére szolgálnak a rétek 

kedvelőitől kezdve azok számára is, akik csak lazítani 

szeretnének egy téli estén. A felvételek letölthetők 

innen. 

Forrás: 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/analysis/publicity.htm 

 

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK 

A tájékoztató tábla: olyan a projektet bemutató tábla, hirdetőfelület, amelyet a kedvezményezett a projekt 

végrehajtási szakaszában helyez el a közönség által elérhető stratégiai helyszíneken, jól látható helyen.  

A tájékoztató tábla praktikus eszköz, amellyel értesíteni lehet a helyieket és a látogatókat a LIFE program 

keretében a területen zajló tevékenységekről. Egy jól tervezett tájékoztató tábla megragadja az emberek 

figyelmét és segítségével gyorsan megérthető mi történik a helyszínen. 

A LIFE projektekben a tájékoztató táblák megtervezéséhez további segítséget kaphat a keretes írásból.  

LIFE TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK TERVEZÉSE 

Előírások 

A LIFE program Általános rendelkezései 13.5 cikke szerint „A koordináló kedvezményezett és a 

társkedvezményezettek kötelesek a projekt végrehajtásának helyszínén, mindenki számára hozzáférhető és jól 

látható, stratégiai helyeken projektismertető hirdetőtáblákat kihelyezni és azokat fenntartani. Ezeken mindig 

fel kell tüntetni a LIFE-logót is.” A Natura 2000 területeken vagy a Natura 2000 hálózat egységének javítása 

céljából folytatott tevékenységek esetében a Natura 2000 logó használata is kötelező. A hirdetőtáblákon fel kell 

hívni a figyelmet a projektnek a Natura 2000 hálózat létrehozásában játszott szerepére 

Tartalom 

A tájékoztató tábla célja, hogy gyarapítsa és kiegészítse az ember tudását a meglátogatott helyszínnel 

kapcsolatban. Ez azután fókuszálhat a projekt munkájának különféle részeire, de általában magában foglalja a 

http://www.lifegarbancillo.es/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4353
https://elarbolquehabla.wordpress.com/2015/07/17/como-resucitar-una-especie-extinta-a-ritmo-de-rumba/
http://www.murawy-life.kp.org.pl/index_en.php
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3545
http://www.murawy-life.kp.org.pl/pliki_en.php
http://www.murawy-life.kp.org.pl/pliki_en.php
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/analysis/publicity.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/lifeplus/documents/commonprov_13_hu.pdf
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projekt által célzott állapot leírását, az elvégzett munka magyarázatát, célját és a tevékenységek várható 

eredményeit. Be kell, hogy mutassa kik a projekthez társítható kedvezményezettek, és az emberek hol 

találhatnak bővebb információt. 

A helyi lakosok és a helyszínre látogatók többnyire nem szakemberek, ezért a tájékoztató táblát olyan módon 

kell megírni és bemutatni, amely a laikusok számára is érthető. Fotók és egyéb vizuális elemek segíthetik, hogy 

a tábla egyértelmű legyen. 

Formátum 

A tájékoztató táblák többnyire téglalap alakú panelek, amelyeket olvasási magasságba állított keret tart. Nehéz 

megmondani, hogy milyen formátumot vagy méretet célszerű használni, a lényeg, hogy a tábla felkeltse a 

figyelmet és látható legyen bizonyos távolságból. A tábla jól áttekinthető, könnyen olvasható szöveget és jól 

látható méretű egyszerű képeket tartalmazzon. 

Célközönség 

A tájékoztató táblák elsősorban a helyszínen 

járóknak szólnak, fontos azonban emlékezni, hogy a 

helyszínről különféle szintű tudással rendelkező 

közönséget kell szolgáljon a tájékoztatás. Még akik 

esetleg jól is ismerik a helyszínt nem tudnak arról, 

hogy LIFE projekt zajlik a területen, milyen 

tevékenységek zajlanak és mik lesznek a várható 

eredmények. A tájékoztató tábla célja, hogy minden 

arra járó látogató ismereteit bővítse arról, hogy mi 

történik a területen. 

Íme néhány szempont a hatékony tájékoztató tábla 

tervezéshez: 

1. határozzuk meg a tájékoztató tábla célját 

2. legyen egyértelmű az üzenet 

3. legyen érdekes a tábla 

4. használjunk sok képi elemet 

5. adjunk a látogatókat érdeklő információkat 

6. teszteljük a tájékoztató táblát barátok segítségével 

1. Határozzuk meg a tájékoztató tábla célját 

A legelején fontos tisztázni, hogy mi az a kulcsinformáció, amit a látogatókhoz el szeretnénk juttatni. A táblának 

informálnia kell az embereket arról, hogy LIFE projekt kerül végrehajtásra a területen, és a projekt legfontosabb 

jellemzőiről is tájékoztatást kell adjon. Itt fontos eldönteni, hogy mely szempontokra fókuszáljon a tábla: 

például, arra hogy a projekt célja adott faj védelme, vagy inkább a projekt által végrehajtásra kerülő folyamatra. 

2. Legyen egyértelmű az üzenet 
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Amikor megvannak a kulcsüzenetek, akkor a táblát ezek alapján lehet megtervezni. Próbáljunk meg egy címet 

kitalálni, amely a látogatóknak szánt központi üzenetet összefoglalja. Ezt követően adhatunk meg részletesebb 

információkat az érdeklődők számára. A táblát mindig oly módon tervezzük meg, hogy kulcsüzeneteinket a tábla 

szövegének teljes átolvasása helyett csupán átnéző látogatók is megértsék. Éppen ezért fontos, hogy ne 

zsúfoljuk és bonyolítsuk túl sok információval a bemutatást. Ha szükséges, ne felejtsük el a látogatókat 

tájékoztatni, hogy ők hogyan járulhatnak hozzá a LIFE projekt célkitűzéseihez. 

3. Legyen érdekes a tábla 

Az információkat a táblán igyekezzünk vagy szórakoztató módon előadni, vagy a projekttel kapcsolatos 

legfontosabb információkat egyszerűen, logikus szerkezetbe foglalva feltüntetni. Bármelyik stílust vagy 

hangulatot válasszuk is, a legfontosabb, hogy érdekes legyen. Gondoljunk csak a projekthez kapcsolódó 

meglepő elemekre vagy tényekre, mitől innovatív, miért különleges a projekt, és hogyan fogja érinteni ez a 

környező területet. 

4. Használjunk sok képi elemet 

Az információ vizuális megjelenítése, például 

diagramokon, fotókon, ábrákon, lehetővé teszi, 

hogy a látogatók gyorsan átlássák miről is szól a 

projekt és könnyebben megértsék a kulcs 

információkat. A képi elemek esztétikailag is 

vonzóbbá teszik a táblát, felkeltik a figyelmet. 

Ha a projekt növény vagy állatvilág védelemmel 

foglalkozik, akkor mutassunk be a védeni célzott 

fajok fotóit. A projekt főbb tevékenységeit 

bemutatók fotók segítségével láthatják a látogatók, 

hogy mi zajlik a projektben. A fotók ne legyenek 

bonyolultak, és a kép tárgya közelről látsszon. A 

komplex folyamatok képes bemutatása segíthet a 

laikusok számára megérteni a projekt munkáját. 

5. Adjunk a látogatókat érdeklő információkat 

Az átadandó üzenetek mellett fontos azt is végig gondolni, hogy a látogatókban milyen kérdések merülnek föl, 

amikor a helyszínen járnak. Talán tudni szeretnék, hogy miért is olyan fontos a projekt, hogyan működik és mit 

ért el a területen. Kíváncsiak lehetnek, hogy mik a jövőbeli tervek, vagy melyek a területen előforduló 

érdekességek, védett élőhelyek, fajok. 

6. Teszteljük a tájékoztató táblát barátok segítségével 

Kérdezzük meg a szakterületen nem jártas ismerőseinket, hogy mennyire hatékony az előkészített anyag: értik-

e a kulcsüzeneteket, érdekesnek találják-e, van-e megválaszolatlan kérdésük. Kérdezzük meg őket milyen 

javaslatuk van a tájékoztató tábla jobbításához. Például, ha a bemutató egyes részei nem elég egyértelműek a 
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barátok reakciói jó útmutatóul szolgálnak, hogy a látogatók hogyan reagálnának. Módosítsuk a tábla anyagát 

addig, amíg az emberek megértik az üzeneteket további kérdésfeltevés nélkül. 

Nézzünk néhány példát jól szerkesztett tájékoztató táblákra! 

A CREAMAgua  LIFE09 ENV/ES/000431 projekt tájékoztató tábláján jól 

látszik a LIFE logó és a résztvevő partnerek neve. Látványos 

ugyanakkor egyszerű ábrákat és képeket tartalmaz, amelyből a 

látogatók könnyen átlátják miről is szól a projekt. A megjelenített 

információ részletes, ugyanakkor könnyen, pár perc alatt átolvasható.  

Az URSUSLife  LIFE08 NAT/RO/000500 projekt táblája azonnal magára vonja 

a figyelmet: a nagy fotó a medvéről elég, hogy elmondja miről szól a projekt 

és csak kevés kiegészítő információra van szükség. Ez tökéletes példája a 

képi információ fontosságának. A medve fotója magában különlegessé és 

érdekessé teszi a projektet. A kevéske írott információ arra szorítkozik, hogy 

kik a partnerek és hol zajlik a projekt. 

 

A Life at Night LIFE09 NAT/SI/000378 projekt táblája bemutatja, hogy az 

éjjeli állatokat, hogyan zavarja a kultúrörökségi helyszínek kivilágítása, 

milyen szabályokat szükséges kialakítani, hogy energiahatékony legyen a 

kivilágítás, ugyanakkor az állatok számára kevésbé zavaró. Öt fotóval 

illusztrálják a pontokat. Minden egyes képet rövid hasáb magyaráz el. 

Forrás: http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/analysis/noticeboards.htm 

Felhasznált irodalom: 

European Commission -Environment – LIFE Programme – Communication tools 

http://www.moorsforthefuture.org.uk/moorapps 

http://www.lifeneophron.eu/ 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/advice.htm 

LIFE factsheet on designing a LIFE project leaflet 

LIFE factsheet on designing a LIFE project poster 

LIFE factsheet on designing on-site panels  
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