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8. in 9. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj.

Uredba Evropske komisije (ES) št. 1828/2006 določa zahteve Evropske Komisije v zvezi z izvajanjem ukrepov
informiranja in obveščanja javnosti v primeru izvajanja aktivnosti sofinanciranih iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
8. člen
»Odgovornosti upravičencev v zvezi z ukrepi za informiranje in obveščanje javnosti za javnost«
1...... Upravičenec je odgovoren za obveščanje javnosti o pomoči iz skladov z ukrepi iz
odstavkov 2, 3 in 4.
2.......Upravičenec najpozneje šest mesecev po koncu operacije za stalno obesi vidno in
veliko razlagalno tablo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
(a) celoten javni prispevek za operacijo presega 500.000 EUR;
(b) operacija vključuje nakup fizičnih predmetov ali financiranje infrastrukture ali
gradbenih dejavnosti.
Na tabli sta razen informacij iz člena 9 navedena vrsta in ime operacije. Te
informacije zajemajo najmanj 25 % površine table.
3....... Upravičenec obesi oglasno desko med izvajanjem operacije na mestu posamezne
operacije, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
(a) celoten javni prispevek za operacijo presega 500.000 EUR;
(b) operacija vključuje financiranje infrastrukture ali gradbenih dejavnosti.
Informacije iz člena 9 zajemajo vsaj 25 % površine oglasne deske.
Po koncu operacije se oglasna deska zamenja s stalno razlagalno tablo iz odstavka 2.
4. Kadar operacija prejme sredstva v okviru operativnega programa, ki ga sofinancira
ESS, in, če je ustrezno, kadar operacija prejme sredstva v okviru ESRR ali
Kohezijskega sklada, upravičenec zagotovi, da so udeleženci operacije obveščeni o
teh sredstvih.
V zvezi s tem upravičenec jasno navede, da je operacija, ki se izvaja, izbrana v
okviru operativnega programa, ki ga sofinancira ESS, ESRR ali Kohezijski sklad.
Vsi dokumenti o takšni operaciji, vključno s potrdilom o udeležbi ali drugim
potrdilom, vključujejo izjavo, da je operativni program sofinanciral ESS ali, kadar je
ustrezno, ESRR ali Kohezijski sklad.
9. člen
»Tehnične značilnosti ukrepov za informiranje in obveščanje javnosti za operacijo«
Vsi ukrepi za informiranje in obveščanje javnosti, namenjeni upravičencem, možnim
upravičencem in javnosti, vključujejo:
(a) simbol Evropske unije v skladu z grafičnimi smernicami iz Priloge I in sklicevanje
na Evropsko unijo;
(b) sklicevanje na zadevni sklad:
(i) za ESRR: »Evropski sklad za regionalni razvoj«;
(ii) za Kohezijski sklad: »Kohezijski sklad«;
(iii) za ESS: »Evropski socialni sklad«;
(c) izjavo, ki jo izbere organ za upravljanje in ki izpostavlja dodano vrednost posega
Skupnosti ter je po možnosti: »Naložba v vašo prihodnost«.
Točki (b) in (c) se ne uporabljata za majhne promocijske predmete.
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1. septembra 2009 je bila v Uradnem listu objavljena Uredba Komisije (ES) št. 846/2009, ki
spreminja Uredbo Komisije (ES) št. 1828/2006 v sledečih delih:
(1)

8. člen, 2. odstavek se spremeni:

a)
v drugem pododstavku se drugi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Informacije iz člena 9 zavzamejo najmanj 25 % površine table.«
b)
doda se naslednji pododstavek:
»Kjer ni mogoče za stalno obesiti razlagalne table na fizičnem predmetu iz točke (b) prvega
pododstavka, se sprejmejo drugi primerni ukrepi za obveščanje javnosti o prispevku
Skupnosti.«
(2)

9. člen se spremeni:

a)
v prvem odstavku se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:
»Vsi ukrepi za informiranje in obveščanje javnosti, ki jih zagotovijo organi za upravljanje ali
upravičenci in so namenjeni upravičencem, morebitnim upravičencem in javnosti,
vključujejo:«
b)
doda se naslednji odstavek:
»Kjer ukrep za informiranje in obveščanje javnosti spodbuja več operacij, ki jih sofinancira
več skladov, se sklicevanje iz točke (b) prvega odstavka ne zahteva.«
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