
EN 

 

“This document (product, event) has been produced with the financial assistance of the European Union. The 

content of the document is the sole responsibility of <Lead Beneficiary’s or Beneficiaries’ name> and can under no 

circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority.” 

 

...... 

 

“The content is the sole responsibility of <Lead Beneficiary’s or Beneficiaries’ name> and can under no 

circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority.”  

...... 

 

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the webpage 

is the sole responsibility of <Lead Beneficiary’s or Beneficiaries’ name> and can under no circumstances be 

regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority.”  

 

 

HR 

 

“Ovaj dokument (proizvod, događaj) proizveden je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj ovog dokumenta 

isključiva je odgovornost <ime Glavnog korisnika ili Korisnika> i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske 

unije i/ili Upravljačkog tijela.” 

 

...... 

 

“ Sadržaj je isključiva odgovornost < ime Glavnog korisnika ili Korisnika > i ni pod kojim uvjetima ne odražava 

stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.”  

...... 

 

“ Ova web stranica proizvedena je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice isključiva je 

odgovornost < ime Glavnog korisnika ili Korisnika > i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili 

Upravljačkog tijela.”  

 

 

HU 

 

 

“ A jelen dokumentum (termék, esemény) az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A tartalma kizárólag 

az < LB/B >  felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az 

Európai Unió és / vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását 

tükrözik..” 

 

...... 

 

“ A tartalom kizárólag az < LB/B >  felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők 

olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és / vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító Hatóságának 

hivatalos állásfoglalását tükrözik.”  

...... 

 

“ A jelen honlap az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A honlap tartalma kizárólag az < LB/B >  

felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió 

és / vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.”  


