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Pokyn pro příjemce dotace
k zajišťování informačních a propagačních opatření při realizaci projektů
dotovaných z opatření

3.4. Pilotní projekty Operačního programu Rybářství 2007 – 2013
Dle čl. 51 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 činnosti 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 všechny doklady, že dodržel všechny
podmínky informačních a propagačních opatření souvisejících s dotací z Evropského rybářského
fondu dle tohoto pokynu (např. cedule, fotodokumentace apod.), a to po celou dobu vázanosti na
účel.
Příjemce dotace je povinen zajišťovat publicitu realizovaných projektů dle níže uvedených pokynů.
V případě investičních výdajů do zařízení, vybavení, technologií, strojů a v dalších případech
nezbytných k testování nových metod/inovací chovu sladkovodních ryb (investice dle Číselníku
způsobilých výdajů, kód 002) je příjemce dotace povinen v souladu s Přílohou č. 9 Pravidel
instalovat nejpozději po ukončení realizace projektu, tj. před podáním Žádosti o platbu, na viditelné
místo realizace projektu tabulku s informací o dotaci z EFF a to po celou dobu lhůty vázanosti na
účel. Tabulka minimálně obsahuje evropský symbol v souladu s grafickými normami, odkaz na
EFF a prohlášení, zdůrazňující přínos zásahu Společenství.
V případě neinvestičních výdajů na testování nových metod/inovací chovu sladkovodních ryb
(investice dle Číselníku způsobilých výdajů, kód 003) je příjemce dotace povinen všechny výstupy
pilotního projektu označit informací o dotaci z EFF, která minimálně obsahuje evropský symbol
v souladu s grafickými normami, odkaz na EFF a prohlášení, zdůrazňující přínos zásahu
Společenství dle Přílohy 9 Pravidel.
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