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Wytyczne dotyczące wizualizacji i promocji logo KST - LGD 

 

I. Wizualizacja i promocja logo KST - LGD 

1. Opis  

 Logo stanowi podstawowy element identyfikacji Stowarzyszenia Kraina Szlaków 

Turystycznych – Lokalna Grupa Działania. Można je identyfikować jako: 

a) kompas - element symbolizujących turystykę, 

b) kwiat - element podkreślający walory przyrodnicze. 

2. Kolorystyka i typografia 

1) Niezmienna kolorystyka znaku graficznego jest ważnym elementem 

budującym postrzeganie Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – 

Lokalna Grupa Działania. Wybrana kolorystyka symbolizuje wodę (kolor 

niebieski) i lasy (kolor zielony).  Ważne jest, aby kolorystyka znaku była jak 

najbardziej zbliżona do wzoru umieszczonego poniżej o następujących 

parametrach: 

a) kolor zielony: C: 25 M:0 Y:100 K:0, 

b) kolor niebieski C:100 M:0 Y:0 K:0, 

c) tekst: C:0 M:0 Y:0 K:100 (w logotypie wykorzystano krój literniczy  

COMIC SANS MS). 

2) Dopuszcza się alternatywne stosowanie wersji logo w kolorze czarnym  

w przypadku dokumentów kserowanych i innych dokumentów drukowanych  

w jednym kolorze w następujących parametrach: 

a) kolor szary jasny: C:0 M:0 Y:0 K:30, 

b) kolor szary ciemny: C:0 M:0 Y:0 K:50 

c) tekst: C:0 M:0 Y:0 K:100 (krój literniczy COMIC SANS MS). 
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3. Wzór logo 

1) wersja kolorowa 

 

 

 

 

2) Wersja monochromatyczna 

 

 

 

 

II. Wizualizacja znaku i logo PROW 2014 – 2020 

Zgodnie z zapisami umowy o przyznanie pomocy Beneficjent zobowiązany jest do 

„informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, 

zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi  

w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 

– 2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD  

i zamieszczonych na jej stronie internetowej, w trakcie realizacji operacji,  

w terminie od dnia zawarcia umowy” 

Księga wizualizacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wytycznych. 
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