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Pan Łukasz Smółka 

Wicemarszałek Województwa 

Małopolskiego 

Szanowny Panie Marszałku 

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lutego 209 r., znak: FE-XyI.434.1.22.2019, dotyczące 

operacji w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER" PROW 2014-2020, uprzejmie informuję, że w umowie zawartej na realizację  
operacji beneficjent zobowiązuje się  do informowania i rozpowszechniania informacji 

o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia 
808/2014 opisanymi szczegółowo w Księdz wizualizacji znaku Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zobowiązanie to dotyczy przede wszystkim poinformowania 

opinii publicznej przez beneficjenta w trakcję  trwania operacji, o pomocy którą  otrzymał  
z EFRROW, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej do 

użytku profesjonalnego, jeżeli taką  posiadą. Ponadto, jeżeli całkowity koszt operacji 
przekracza 50 tysięcy euro beneficjent zamieszcza w miejscu realizacji operacji plakat lub 
tablicę  informacyjną. 

Gdy celem operacji jest np. promowanie tradybji ludowej poprzez zakup strojów ludowych, 

których charakter, specyfika i estetyka ma wskazywać  na wywodzenie się  ich z tradycji 

ludowej, w opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na strojach tych nie ma 

konieczności zamieszczania wizualizacji w widocznym miejscu, chyba że wynika to 
z założeń  operacji. 

Jednakże w sytuacji gdy w ramach operacji beneficjent prowadzi działania 
promocyjne/reklamowe PROW 2014-2020, wiedy materiały użyte do prowadzenia tych 
działań  (tj. materiały promocyjne), posiadają  odpowiednią  wizualizację, o której mowa 
w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2026. 

Zpo~4aniem 

Do wiadomości: 

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW 

Dyrektor Departament Działań  Delegowanych ARiMR 
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