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PŘÍLOHA VI
INFORMACE A PUBLICITA O POMOCI Z EZFRV (PODLE ČL. 58 ODST. 3)
1.

Informační opatření pro potenciální příjemce a pro příjemce

1.1. Informační opatření pro potenciální příjemce
S ohledem na transparentnost rozešle řídicí orgán co nejkomplexnější informace o možnostech financování nabízených společnou podporou od Společenství a členských států v programu rozvoje venkova.
Za tímto účelem zajistí řídicí orgán, aby byl program rozvoje venkova hojně publikován, s podrobnostmi
o finančních příspěvcích z EZFRV, a aby byl předán všem zájemcům.

Řídicí orgán poskytne potenciálním příjemcům jasné, podrobné a aktualizované informace o:

a) správních postupech, které je třeba dodržet pro dosažení nároku na financování podle programu rozvoje
venkova;

b) popisu postupů prozkoumání žádosti o financování;

c) podmínkách/kritériích způsobilosti pro výběr a hodnocení projektů, které budou financovány;

d) jménech osob nebo kontaktech na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni, které mohou vysvětlit způsob,
jakým fungují programy rozvoje venkova a kritéria pro výběr a hodnocení operací.

Řídicí orgán zajistí, aby subjekty, které mohou fungovat jako přenašeči, byly zapojeny do informačních opatření pro
potenciální příjemce, a zejména:

a) místní a regionální orgány;

b) profesní organizace;

c) hospodářští a sociální partneři;

d) nevládní organizace, zejména subjekty propagující rovnost mužů a žen a subjekty pracující v oblasti ochrany
přírody;

e) informační centra o Evropě;

f) zastoupení Komise v členských státech.
Řídicí orgán informuje potenciální příjemce o publikaci podle bodu 2.1.

1.2. Informační opatření pro příjemce
Řídicí orgán zajistí, aby oznámení o udělení podpory informovalo příjemce o tom, že akce je financována
z programu částečně financovaného z EZFRV a prioritní osy dotčeného programu rozvoje venkova.

2.

Informační a publikační opatření pro veřejnost
Řídicí orgán pro program rozvoje venkova a příjemci podniknou všechny kroky k tomu, aby poskytli veřejnosti
informace a publicitu o opatřeních financovaných podle programu rozvoje venkova v souladu s tímto nařízením.
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2.1. Odpovědnosti řídicích orgánů
Řídicí orgán informuje veřejnost o přijetí programu rozvoje venkova Komisí a o jeho aktualizacích, o hlavních
úspěších v provádění programu a o jeho ukončení.
Počínaje rokem 2008, řídicí orgán zveřejní alespoň jednou ročně elektronicky nebo jiným způsobem seznam
příjemců podpory z programů rozvoje venkova, názvy operací a výši veřejných příspěvků přidělených těmto
operacím.
Informační opatření budou prováděna řídicím orgánem s použitím všech médií na příslušné územní úrovni. Budou
zahrnovat také informační kampaně, tištěné i elektronické publikace a další vhodná média.

Opatření na informování veřejnosti budou obsahovat prvky stanovené v bodu 3.1.

2.2. Odpovědnosti příjemců
Pokud operace podle programu pro rozvoj venkova vede k investici (např. v zemědělském nebo potravinářském
podniku), jejíž celkové náklady překročí 50 000 EUR, umístí příjemce tabulku s vysvětlením.

V lokalitách s infrastrukturou, jejíž náklady přesáhly 500 000 EUR, bude postaven billboard.

Tabulka s vysvětlením bude také umístěna tam, kde je místní akční skupina financována osou 4.

Uvedené billboardy a tabulky ponesou popis projektu/operace a prvky uvedené v bodu 3.1. Tyto informace budou
zabírat nejméně 25 % plochy billboardu nebo tabulky.

3.

Technické charakteristiky informačních a publikačních akcí

3.1. Slogan a logo
Každá informační a publikační akce bude obsahovat tyto prvky:
— Evropskou vlajku v souladu s grafickými normami podle bodu 4, spolu s vysvětlením úlohy Společenství
prostřednictvím tohoto sdělení:
„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“.
— Pro akce a opatření financovaná osou Leader se použije také logo Leader.

3.2. Informační a komunikační materiál
— Publikace (jako např. brožurky, letáky a zpravodaje) a plakáty o opatřeních a akcích částečně financovaných
z EZFRV budou na titulní stránce obsahovat jasné uvedení účasti Společenství, stejně jako znak Společenství,
pokud je použit také státní znak nebo znak regionu. Publikace bude obsahovat odkazy na subjekt odpovědný za
informační obsah a na řídicí orgán určený k provádění uvedeného balíčku pomoci.
— Pokud jsou informace zveřejňovány elektronicky (webové stránky, databáze pro potenciální příjemce) nebo jako
audiovizuální materiály, použije se analogicky první odrážka. Při přípravě komunikačního plánu musí být brán
náležitý ohled na nové technologie, které umožňují rychlou a účinnou distribuci informací a usnadňují dialog se
širokou veřejností.

Webové stránky týkající se EZFRV obsahují:
— Zmínku o příspěvku z EZFRV alespoň na hlavní stránce;
— odkaz na stránky Komise týkající se EZFRV.
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Instrukce pro vytvoření znaku a definice standardních barev

4.1. Evropská vlajka
Symbolický popis
Na pozadí modrého nebe tvoří dvanáct hvězd kruh představující jednotu evropských národů. Počet hvězd je pevně
stanoven, dvanáct je symbolem dokonalosti a jednoty.

V projektech financovaných z EZFRV se jméno tohoto fondu objeví pod evropskou vlajkou.

Heraldický popis
Na azurovém poli kruh dvanácti zlatých cípalů, jejichž cípy se nedotýkají.

Geometrický popis

Znak má formu modré obdélníkové vlajky, jejíž delší strana je jeden a půl násobkem strany kratší. Dvanáct zlatých
hvězd v pravidelných vzdálenostech tvoří neviditelný kruh, jehož střed leží na průsečíků úhlopříček obdélníku.
Poloměr kruhu se rovná jedné třetině výšky kratší strany obdélníku. Každá hvězda má pět vrcholků, které jsou
umístěny na obvodu pomyslného kruhu, jehož poloměr je roven jedné osmnáctině výšky kratší strany obdélníku.
Všechny hvězdy jsou svisle, tj. jeden vrcholek směřuje vertikálně a dva jsou na přímce kolmé ke stožáru. Kruh je
uspořádán tak, aby se hvězdy jevily na místech hodin na ciferníku. Jejich počet je neměnný.

Předepsané barvy
Emblém je v těchto barvách:
PANTONE REFLEX BLUE pro plochu obdélníku; PANTONE YELLOW pro
hvězdy. Mezinárodní škála PANTONE je široce dostupná a snadno ji získá
i neprofesionál.
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Postup míchání ze čtyř barev:
Pokud se používá postup míchání ze čtyř barev, nelze použít dvě standardní
barvy. Musí být proto znovu vytvořeny s použitím systému čtyř barev.
PANTONE YELLOW se získá použitím 100 % „Process Yellow“. Smíchání
100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“ vytvoří barvu velmi
podobnou PANTONE REFLEX BLUE.
Internet
V paletě webu odpovídá PANTONE REFLEX BLUE barva RGB:0/0/153
(hexadecimálně: 000099) a PANTONE YELLOW barvě RGB:255/204/0
(hexadecimálně: FFCC00).

Postup monochromatické reprodukce
Pokud je k dispozici pouze černá, je obrys obdélníku
černý a hvězdy jsou vytištěny černobíle.

Pokud je k dispozici pouze modrá barva (pochopitelně
to musí být Reflex Blue), použije se 100 % s hvězdami
reprodukovanými v negativní bílé a pole bude 100 %
modré.

Reprodukce na barevné pozadí
Emblém by měl být přednostně reprodukován na bílém
pozadí. Vyhněte se pozadí různých barev a v každém
případě barvě, která neladí s modrou. Pokud neexistuje
alternativa k barevnému pozadí, použijte kolem obdélníku bílý rámeček, jehož šíře tvoří 1/25 výšky obdélníku.
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