
 
Znakowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych w ramach PO 

RYBY 2007-2013 

 Art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007r., ustanawiający 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE)  

Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego 
 
godło Unii Europejskiej oraz odniesienie do Unii Europejskiej 
 
odniesienie do EFR 

 
stwierdzenie: „Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków  

finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą  
Inwestycję w zrównoważone rybołówstwo” 

 
Nie ma zastosowania w przypadku 

 małych obiektów reklamowych 
 

 

 



Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych 
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone 

rybołówstwo. 

Unia Europejska 
Europejski     

Fundusz         
Rybacki 

1. Logotyp UE 
2. Logotyp  

PO RYBY 2007-2013 
3. Logo/herb 

województwa, gminy, LGR  

W przypadku małych obiektów reklamowych 



Reprodukcja jednobarwna 

- czarna obwódka prostokąta  

- czarne gwiazdy na białym tle  

Reprodukcja na kolorowym tle 

- biała obwódka wokół prostokąta 



 

   

   

 

 

 
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych 

Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje  
w zrównoważone rybołówstwo 

 
Środki finansowe na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich ..………………………………..zł, 
 

(Nazwa lokalnej grupy rybackiej) 

 

Udział środków finansowych pochodzących z UE w operacji: …………………………….. ………zł 

Udział środków finansowych krajowych w operacji : …………………………………………………zł      

w tym na: 

1.promowanie współpracy między lokalnymi grupami rybackimi oraz ich funkcjonowanie 

2.operacje realizowane w ramach LSROR przez podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze 

 
 

Unia Europejska 
Europejski          

Fundusz               
Rybacki 

Wzór tablicy informacyjnej (siedziba LGR, biuro LGR)  



! ! ! 
Wysokość poniesionych kosztów kwalifikowalnych ustala się na podstawie 
umowy, faktury lub innego równoważnego dokumentu księgowego, do 
których dołącza się dokument potwierdzający sposób, miejsce i termin: 

• odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego przez strony umowy lub 
sprzedawcę i nabywcę – w przypadku faktury lub rachunku; 

• dokonania zapłaty przez beneficjenta (oświadczenie wystawcy faktury lub 
równoważnego dokumentu księgowego). 

 

 



Opisywanie faktur/równoważnych dokumentów księgowych 

Na odwrocie faktury/innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej 
zaleca się umieszczenie opisu wg poniższego wzoru: 
 
 Koszty związane  z realizacją projektu………………………..(tytuł projektu), 
w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na lata  
2007-2013 zgodnie z umową o dofinansowanie nr…………… (nr zawartej 
umowy o dofinansowanie w ramach, której składana jest dana faktura/ 
dokumentu o równoważnej wartości dowodowej).  
 Kwota kosztów: kwalifikowalnych :………………………zł oraz 
niekwalifikowalnych :…………………..zł objętych dokumentem, dotyczy (zadania 
lub dostawy/usługi) realizowanych w ramach zadania z pozycji nr ……………..  
w zestawieniu rzeczowo-finansowego wniosku o płatność. 


