Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych albo reklamowych dla
Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 126, 226, 311, 312, 413-311 i 413-312 PROW
2007-2013
Beneficjentom działań:
121 Modernizacja gospodarstw rolnych,
126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk
żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych,
226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz
wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych,
311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działań: 311 Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej oraz 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
uprzejmie przypominamy o obowiązku (zgodnie z § 5 umowy przyznania pomocy),
dotyczącym zamieszczania w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta tablicy
informacyjnej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt
przekracza 50 0001 EURO, albo tablicy reklamowej o finansowaniu ze środków Unii
Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 500 0001 EURO, wykonanej zgodnie
z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, w terminie po dniu zawarcia umowy przyznania pomocy,
a jednocześnie nie później niż:
do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną, albo
w dniu złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność, w ramach którego po raz pierwszy
zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu,
i jej eksponowania przez okres 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR płatności albo od dnia
przyznania pomocy, tj. zawarcia umowy przyznania pomocy - w zależności od terminu,
w którym ww. umowa została zawarta.
Niespełnienie powyższego zobowiązania może skutkować odmową wypłaty pomocy lub
żądaniem jej zwrotu.
Wzory tablic można znaleźć w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, która jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl (w zakładce: PROW 2007-2013/Działania
informacyjne PROW - Księga wizualizacji i logotypy).
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Przeliczone po kursie podanym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16
grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego
podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2011 r., Nr 282, poz. 1650.
Od 1 stycznia 2012 r. kurs ten wynosi 4,0196 zł. Oznacza to, iż ww. kwoty wynoszą obecnie
200 980 zł i 2 009 800 zł.

