
 

 

Skiltning af EU-tilskud via landdistrikts- 
eller fiskeriudviklingsprogrammet 
 
 
Tilskudsmodtagers opgaver 
Tilskudsmodtager skal oplyse om, at EU har deltaget 
i finansieringen af projektet.  
 
Skiltning ved investeringsprojekter  
For projekter under landdistriktsprogrammet: 
• Ved investeringsprojekter: Hvis projektet 

resulterer i en investering, og de samlede 
omkostninger til projektet (budgetteret), inkl. 
konsulentbistand mv. overstiger 375.000 kr. skal 
tilsagnshaver opsætte et skilt ved/på udstyret med 
EU-logoet, en beskrivelse af projektet samt 
teksten: ”Den Europæiske landbrugsfond for 
udvikling af landdistrikterne: Danmark og EU 
investerer i landdistrikterne”. Disse oplysninger 
skal fylde mindst 25 pct. af skiltet. 
 
Ved investeringer forstås fx køb af udstyr, 
renovering af bygninger, permanente og semi-
permanente anlæg som fx stier, udkigstårne mv.  

 
• Ved infrastruktur: Hvis de samlede tilskuds-

berettigede projektomkostninger (budgetteret) 
overstiger 3.750.000 kr. skal tilsagnshaver 
opsætte en oplysningstavle på det pågældende 
sted med EU-logoet, en beskrivelse af projektet 
samt teksten: ”Den Europæiske landbrugsfond for 
udvikling af landdistrikterne: Danmark og EU 
investerer i landdistrikterne”. Disse oplysninger 
skal mindst fylde 25 pct. af skiltet. 

 
Beskrivelsen af projektet skal som minimum bestå af 
projekttitel, men tilskudsmodtager bør yderligere 
beskrive projektet, hvis der er plads.  
 
På skilte og oplysningstavler skal der desuden være 
Fødevareministeriets logo og en oplysning om, at 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har 
deltaget i finansieringen af projektet.  



For projekter under fiskeriudviklings-
programmet: 
• Under gennemførelsen af projektet - 

Infrastruktur eller bygge- og anlægsarbejde: 
Hvis de samlede projektomkostninger 
(budgettet), der er opnået tilskud til, overstiger 
3.750.000 kr. skal tilsagnshaver opsætte et 
stort skilt på det sted, hvor arbejdet 
gennemføres, så længe arbejdet står på.  
 

• Efter projektet er gennemført - Ved køb af 
fysisk genstand, infrastruktur eller bygge- og 
anlægsarbejder: Hvis de samlede 
projektomkostninger (budgettet), der er opnået 
tilskud til, overstiger 3.750.000 kr. skal 
tilsagnshaver opsætte en permanent 
informationsplade af anseelig størrelse senest 
6 måneder efter at projektet er gennemført  

 
Skiltene skal som min. indeholde EU-logoet, en 
beskrivelse af projektet samt teksten: ”Den 
Europæiske Fiskerifond: Danmark og EU 
investerer i bæredygtigt fiskeri.” Disse oplysninger 
skal mindst fylde 25 pct. af skiltet.  
Der skal tillige være Fødevareministeriets logo, og 
en oplysning om, at Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen 
af projektet.  
 

Information på publikationer mv. 
For projekter under landdistriktsprogrammet: 
På publikationer som brochurer, foldere og 
nyheds-breve samt elektronisk formidling i form af 
websider skal på titelbladet eller andet tilsvarende 
sted have en klar angivelse af, at Det Europæiske 
Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen 
af projektet.  
 
Som minimum skal navnetræk anvendes. Logoer 
kan anvendes, men da skal det være både logoet 
for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri og Det Europæiske Fællesskabs logo. 
 
For projekter under fiskeriudviklings-
programmet: 
Publikationer som brochurer, foldere og nyheds-
breve samt elektronisk formidling i form af 
websider skal have en klar angivelse af, at Det 
Europæiske Fællesskab og Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i 
finansieringen af projektet.  
  
Publikationerne skal som min. indeholde EU-
logoet og teksten: ”Den Europæiske Fiskerifond: 
Danmark og EU investerer i bæredygtigt fiskeri”, 
samt Fødevareministeriets logo, og en oplysning 
om, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.  

 

LEADER-logo 
Aktioner, der er finansieret under LEADER-aksen 
i landdistriktsprogrammet, skal endvidere 
benytte LEADER-logoet. Det gælder 
tilskudsordningen: ”Nye arbejdspladser og 
attraktive levevilkår”. 

På www.landdistrikter.dk og 
www.fiskeriudvikling.dk kan du finde 
skabeloner til brug for udarbejdelse af de 
forskellige former for skilte. 

Lovgrundlag 
• Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 

15. december 2006 om gennemførelses-
bestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 
1698/2005 om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne 
(ELFUL) med senere ændringer. Artikel 58 
samt Bilag VI. 
 

• Kommissionens forordning (EF) nr. 498/2007 af 
26. marts 2007 om gennemførelses-
bestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 
1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske 
Fiskerifond. Artikel 32 samt bilag II.  

 
Den Europæiske Landbrugsfond 
Den Europæiske Landbrugsfond er navnet på den 
fond, der støtter udviklingen i landdistrikterne. 
Danmark og EU investerer 6,2 mia. kr. i udvikling 
af landdistrikter frem til 2013.  
 
Landdistriktsprogrammet skal give befolkningen 
gode muligheder for at leve i og af 
landdistrikterne. 
 
 
Den Europæiske Fiskerifond
Den Europæiske Fiskerifond er navnet på 
den EU-strukturfond, der støtter udviklingen af et 
bæredygtigt fiskeri og akvakultur i perioden 2007-
2013. Fonden stiller tilskudsmidler til rådighed til 
at fremme udviklingen inden for fiskeri- og 
akvakultursektoren. 
  
Visionen er at skabe rammerne for det størst 
mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- 
og akvakultursektor. 
 

Kontakt 
For yderligere oplysninger kan du kontakte 
Fødevareministeriets netværkscenter. 
Vores hotline er åben alle hverdage fra kl. 10-12 
Tlf. 3395 8989 E-mail: netvaerkscenter@ferv.dk

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:368:0015:01:DA:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/da/oj/2007/l_120/l_12020070510da00010080.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/da/oj/2007/l_120/l_12020070510da00010080.pdf
http://www.landdistriktsprogram.dk/Netv%C3%A6rkscenter.aspx?ID=35777
mailto:netvaerkscenter@dffe.dk
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