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Pokyn pro příjemce dotace
zajišťování informačních a propagačních opatření při realizaci projektů podpořených
z opatření
3.1. záměr a) Operačního programu Rybářství 2007 – 2013
Dle nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu je
nutno zajistit informování a propagaci týkající se dotace poskytnuté z Evropského rybářského
fondu. Tato informační a propagační opatření jsou určena ke zvýšení povědomí veřejnosti
o činnostech Evropské unie, zvýšení její transparentnosti a k vytvoření jednotné představy
o dotyčné pomoci ve všech členských státech.
Příjemce dotace je povinen uchovat pro potřeby kontroly doklady, že dodržel všechny podmínky
informačních a propagačních opatření související s dotací z Evropského rybářského fondu dle
tohoto pokynu (např. plakát, fotodokumentace ze vzdělávací akce, atd.), a to po dobu lhůty
vázanosti na účel.
Příjemce dotace je povinen zajišťovat publicitu realizovaných projektů dle níže uvedených pokynů.


V případě konferencí a seminářů se jedná o použití loga EU na pozvánkách, použití
vlajky EU na spolufinancované akci, pořízení fotodokumentace z konferencí nebo seminářů.
Příjemce dotace je povinen umístit plakát v zařízeních subjektů, které provádějí akce
spolufinancované EU, a to na viditelném místě, a po dobu lhůty vázanosti na účel.



Odborné publikace a výukové materiály musí mít na titulní straně zřetelně uvedenou
informaci o spoluúčasti EU a Evropského rybářského fondu (ERF) a logo EU.
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Specifikace loga EU
V souvislosti s čerpáním prostředků z Evropského rybářského fondu jsou žadatelé na základě výše
uvedeného nařízení povinni v uvedených případech používat níže specifikovaný symbol EU.

Obrazný popis
Dvanáct zlatých hvězd vytváří na pozadí modré oblohy kruh, který představuje jednotu národů
Evropy. Počet hvězd je pevně stanoven, číslo dvanáct je symbolem dokonalosti a jednoty.
Heraldický popis
Kruh dvanácti zlatých pěticípých hvězd na azurovém poli, jejich špičky se nedotýkají.
Geometrický popis
Znak má tvar modré obdélníkové vlajky, jejíž délka se rovná jedné a půl výšce vlajky. Dvanáct
zlatých hvězd je pravidelně rozmístěno do tvaru nevyznačeného kruhu, jehož střed je průsečíkem
úhlopříček obdélníku. Poloměr kruhu se rovná třetině výšky vlajky. Každá hvězda má pět cípů,
které jsou umístěny na obvodu nevyznačeného kruhu a jejichž poloměr se rovná osmnáctině výšky
vlajky. Všechny hvězdy směřují vzhůru, tzn. jeden cíp je vertikální a dva další jsou v přímé lince
v pravých úhlech ke stožáru vlajky. Kruh je uspořádán tak, že hvězdy jsou umístěny v pozici hodin
na ciferníku. Jejich počet je neměnný.
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