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Obowiązek Beneficjenta
Zgodnie z zapisami § 5 umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Beneficjent
zobowiązany jest do:
„informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami
Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej
stronie internetowej, w trakcie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy”.

Obowiązki w tym zakresie zostały opisane szczegółowo w Księdze wizualizacji znaku Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W okresie realizacji operacji Beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z EFRROW,
zależnie od wysokości wparcia publicznego, poprzez:
 plakat,
 tablicę informacyjną,
 tymczasowy bilbord dużego formatu,
 stałą tablice lub bilbord dużego formatu
 za pomocą informacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej (jeżeli taka istnieje).
Obowiązek informowania opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW rozpoczyna
się od chwili uzyskania przez Beneficjenta dofinansowania (zawarcia umowy o przyznanie pomocy,
otrzymania dotacji). Od tego dnia Beneficjenta zaczynają obowiązywać zasady prowadzenia działań
informacyjnych i promocyjnych.

Ogólne zasady stosowania znaków
Działania informacyjne realizowane przez Beneficjenta i miejsce realizacji operacji są oznaczone przy
pomocy następujących elementów:
 Znak Unii Europejskiej (na stronach internetowych występuje w pełnej wersji
kolorystycznej).
 Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub dopuszczalny
wyłącznie na małych materiałach promocyjnych (gadżetach), znak PROW 2014-2020.
 slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”,
W zestawie kilku znaków, znak Unii Europejskiej zawsze występuje po lewej stronie, logo PROW 20142020 po prawej, pomiędzy nimi inne znaki, rozmieszczone w równej odległości. Przy stosowaniu
zestawiania kilku znaków / logo należy przestrzegać zasady, że pozostałe logotypy nie mogą być
większe od symbolu Unii Europejskiej (mierzone wysokością).
W przypadku wizualizacji działań informacyjnych i promocyjnych niedopuszczalne jest wyodrębnienie
jednego z logotypów poza ciąg znaków. W zestawieniu znaków nie mogą być umieszczane logotypy
wykonawców, którzy wykonują działania w ramach danej operacji, ale którzy nie są Beneficjentami.
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Znak Unii Europejskiej oraz logo PROW 2014-2020 muszą być zawsze umieszczone w widocznym
miejscu. Zamieszczając je należy odpowiednio dostosować ich wielkość oraz miejsce zamieszczenia do
formy materiału, przedmiotu itp.
Rekomendowane jest stosowanie znaku UE i PROW 2014-2020 w pełnym kolorze na białym tle.

Oznaczenie miejsca realizacji operacji
Oznaczenie miejsca realizacji operacji uzależnione jest od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia
i wysokości współfinansowania ze środków publicznych (środków UE i budżetu państwa).
Beneficjenci - w przypadku operacji, dla których całkowite wsparcie publiczne przekracza 50 tys. euro mają obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, przynajmniej jeden
plakat (minimalny rozmiar: A3 – znormalizowany format arkusza o wymiarach 297 x 420 mm) lub
tablicę z informacjami na temat operacji, podkreślającymi wsparcie finansowe ze strony Unii.
(Szczegółowe informacje na str. 20, przykład na str. 23, 25 Księgi wizualizacji). Także Beneficjenci,
którzy uzyskali dofinansowanie ze środków publicznych poniżej 500 tys. euro mogą umieszczać stałe
tablice lub bilbordy dużego formatu przy swoich operacjach.
Plakat lub tablica zawiera odpowiednio, w zależności od działania/poddziałania PROW 2014-2020:
 nazwę/tytuł operacji,
 główny cel operacji oraz nazwę działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest
 operacja,
 znak (symbol) Unii Europejskiej,
 slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”,
 logo Leader w przypadku działań angażujących środki finansowe w ramach Leader,
 logo PROW 2014-2020.
Ważne!
 Informacje dotyczące opisu operacji oraz znak UE zajmują przynajmniej 25% powierzchni
tablicy, bilbordu bądź strony internetowej (widocznej strony).
 Plakat lub tablica znajduje się w miejscu realizacji operacji/siedzibie Beneficjenta przez cały czas
realizacji operacji.
 Plakat lub tablicę należy wykonać z takiego materiału by informacje, które się na nich znajdują
były widoczne i czytelne przez cały ten czas.
 Przepisy UE nie określają wymiarów tablicy informacyjnej. Rekomendowana wielkość to 80 x
120 cm lub format A3.
 W przypadku gdy Beneficjent realizuje operację (np. place zabaw, boiska sportowe, świetlice,
parki), która ze względu na zakres obejmuje więcej niż jedną miejscowość, tablica
informacyjna/plakat A3 powinny zostać zamieszczone w miejscu realizacji operacji w każdej
miejscowości.
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Wielkość kwoty wsparcia publicznego
na realizację operacji

Obowiązki

Beneficjenci realizujący operację dofinansowaną ze
środków publicznych na kwotę powyżej 500 tys. euro
jeśli dotyczy:
a) działań w zakresie infrastruktury lub/i,
b) prac budowlanych

Tymczasowy bilbord dużego
w trakcie realizacji operacji

Beneficjenci, którzy zakończyli realizację operacji
dofinansowanej ze środków publicznych na kwotę
powyżej 500 tys. euro, jeśli dotyczyła:
a) działań w zakresie infrastruktury lub/i,
b) prac budowlanych lub/i,
c) zakupu środków trwałych.

Stała tablica lub bilbord dużego formatu
nie później niż 3 miesiące po zakończeniu
operacji

Beneficjenci operacji na kwotę dofinansowania ze
środków publicznych powyżej 50 tys. euro

Plakat A3 lub tablica informacyjna w trakcie
realizacji operacji.

Beneficjenci, którzy uzyskali dofinansowanie
środków publicznych poniżej 500 tys. euro

formatu

ze

mogą umieszczać stałe tablice lub bilbordy
dużego formatu przy swoich operacjach

Beneficjenci operacji na kwotę dofinansowania ze
środków publicznych poniżej 50 tys. euro

Zaleca się plakat A3 lub tablicę
informacyjną w trakcie realizacji operacji.

Niezależnie od wysokości kwoty operacji

Informacja
na
stronie
internetowej
w okresie realizacji operacji (jeśli
Beneficjent ją posiada). Szczegóły str. 26
Księgi wizualizacji

Do pobrania
Niezależnie od obowiązków wynikających z „Księgi wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020”, Beneficjent jest zobowiązany do zamieszczania na wszystkich
materiałach informacyjnych i promocyjnych:
 logotypu LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Logotyp ten ma być umieszczony
pomiędzy znakiem Unii Europejskiej i logo PROW 2014-2020. Logotyp LGD nie może być
większy od symbolu Unii Europejskiej (mierzone wysokością).
Wszystkie niezbędne logotypy w tym logo PROW 2014-2020, LEADER i znak (symbol) Unii Europejskiej
znajdują się na stronie internetowej MRiRW, w zakładce PROW 2014-2020/działania informacyjne
PROW 2014-2020/ księga wizualizacji i logotypy (przejdź). Znajdują się tam logotypy zapisane
w odpowiednim formacie graficznym.
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Wszystkie dokumenty do pobrania:
Logotypy LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” >>>
Logotypy unijne – PROW 2014-2020 >>>
Wzór tabliczki na meble/sprzęt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
PROW 2014-2020 (jeżeli jest wymagane!) >>>
Wzór plakatu informującego o współfinansowaniu operacji ze środków UE >>>
Wzór informacji koniecznej do zamieszczenia na stronie internetowej operacji >>>
Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020
Szczegóły
informowania
i
przykładowe
wzory
dostępne
są
wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w

Księdze

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura LGD „RAZEM KU LEPSZEJ
PRZYSZŁOŚCI” drogą elektroniczną na adres e-mail: poczta@lgdrazem.pl.
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