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Pokyn pro příjemce dotace
zajišťování informačních a propagačních opatření při realizaci
projektů podpořených z opatření
3.3. záměr b) Operačního programu Rybářství 2007 – 2013

V souladu s čl. 51 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském
fondu je příjemce dotace odpovědný za informování veřejnosti o dotaci získané z Evropského rybářského
fondu prostřednictvím opatření stanovených v odstavcích 2, 3 a 4 čl. 32 a dále čl. 33 nařízení Komise
(ES) č. 498/2007 ze dne 26. března 2007 (viz níže – součást přílohy). 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.
ODPOVĚDNOST PŘÍJEMCŮ VZTAHUJÍCÍ SE K INFORMAČNÍM
A PROPAGAČNÍM OPATŘENÍM URČENÝM VEŘEJNOSTI
1. Převyšují-li celkové způsobilé výdaje na operaci spolufinancovanou Evropským rybářským fondem
500 000 EUR a sestávají-li z financování infrastruktury nebo stavebních prací, umístí příjemce v místě
realizace projektu během jejího provádění velkoplošný panel. Část velkoplošného panelu vyhrazená
spoluúčasti společenství musí splňovat následující kritéria:
- tato část zaujímá nejméně 25% celkové plochy velkoplošného panelu
- symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze II a odkaz na
evropskou unii;
- odkaz na „Evropský rybářský fond“;
- prohlášení, „Investování do udržitelného rybolovu“.
Po dokončení projektu se velkoplošný panel nahradí stálou vysvětlující tabulkou, a to nejpozději do šesti
měsíců ode dne předložení Žádosti o platbu. Na tabulce je kromě výše uvedených kritérií ke spoluúčasti
společenství, které zabírají nejméně 25 % tabulky uveden i název projektu.
2. U ostatních projektů příjemce zajistí informování a propagaci poskytnuté dotace v souladu s NR (ES)
č.1198/2006 ze dne 27.7.2006 o Evropském rybářském fondu tím, že na všech informačních a
propagačních dokumentech použije logo EU, uvede informaci o spoluúčasti EU a Evropského
rybářského fondu.
Příjemce dotace je povinen uchovat pro potřeby kontroly doklady, že dodržel všechny podmínky
informačních a propagačních opatření související s dotací z Evropského rybářského fondu (např.plakát,
fotodokumentace, brožuru…)
Veškeré technické prostředky (velkoplošné panely, cedule, plakáty …) budou financovány z vlastních
zdrojů příjemce dotace.

Zdroj: MZe

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz
http://www.szif.cz

Příloha II z nařízení Komise (ES) č. 498/2007
NÁVOD NA VYTVOŘENÍ ZNAKU A DEFINICE STANDARDNÍCH BAREV

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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