Az ÚMVP Irányító Hatóságának 20/2007. (X. 26.) közleménye
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesült
kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatást nyert
kedvezményezetteknek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések
értelmében (a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 25. §. (3) és (4) bekezdés) a
támogatással megvalósított beruházáson és eszközein kötelezettségük ún. magyarázó
táblát elhelyezniük a támogatási kérelmük megvalósítási helyén.
A tábla célja, a lakosság tájékoztatása arról, hogy az Európai Unió és a Magyar
Köztársaság által közösen finanszírozott projektet lát.
A beruházás keretében vásárolt gépek, eszközök esetében, amennyiben tábla nem
helyezhető el, azok felületére matricát kell elhelyezni ugyanolyan tartalommal.
A kihelyezendő tábla és matrica méretét úgy kell megválasztani, hogy mindenki
számára jól látható, olvasható legyen (pl.: közút melletti beruházás esetén min. 4X2 m)
A magyarázó tábla vagy matrica felületének minimum 25 %-át el kell foglalniuk az
alábbi, kötelezően megjelenítendő elemeknek:
-

európai lobogó (a rendeletben meghatározott grafikai előírások betartása
mellett),
a projekt tárgya, megnevezése,
szlogen: „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe
beruházó Európa”,
a Leader tengelyből finanszírozott projektek esetén a Leader program logója (az
ÚMVP logó helyén)

A megjelenítés elvárt módja a következő:

1

Amennyiben az elnyert támogatás valamilyen szolgáltatás nyújtására irányul (pl.
képzés,
szaktanácsadás,
konferencia,
és
ezek
plakátjain,
meghívóin,
programfüzeteiben, az esemény helyén a bejáratnál kiállított fogadó/üdvözlő tábláin
valamint a bemutatott prezentációk végén, egyéb kiadványokon, szórólapokon,
szakmai tanulmányokban stb.), a kedvezményezettnek a projekt kapcsán
megjelentetett összes írott / bemutatásra kiállított kiadványán kötelezően szerepeltetni
kell a következőket:
- európai lobogó,
- ÚMVP logó,
- szlogen: „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe
beruházó Európa” – az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.
A kedvezményezett a magyarázó táblát és matricát az üzemeltetési idő végéig köteles
a támogatással megvalósított beruházáson, illetve annak megvalósítási helyén
megjeleníteni (tehát rongálódás, megsemmisülés esetén pótolni kell).
A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 31.§ (1) bekezdés a) és (4) bekezdése alapján a
magyarázó tábla elkészítésének költsége elszámolható kiadásnak tekinthető.
Forrás: FVM - Agrár-vidékfejlesztési Főosztály
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