
 
 

 
Załącznik  
Do UCHWAŁY   Nr VII/12018 
Zarządu Stowarzyszenia 
 Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  
z dnia 8 października 2018 roku 

 

ZASADY ZWIĄZANE Z INFORMOWANIEM I ROZPOWSZECHNIANIEM INFORMACJI O POMOCY OTRZYMANEJ Z EFRROW W 

RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016 - 2023 WDRAŻANEJ 

PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „GORCE - PIENINY” 

 

1. Cel opracowania dokumentu 

 Dokument pod nazwą zasady związane z informowaniem i rozpowszechnianiem informacji 

o pomocy otrzymanej  z EFRRO w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego prze 

społeczność na lata 2016-2023 wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Gorce-Pieniny” ma na celu określenie zasad stosowania logotypu LGD „Gorce-Pieniny” 

oraz wymaganej minimalnej formy promocji o otrzymanym wsparciu za pośrednictwem 

LGD „Gorce-Pieniny” przez Beneficjentów poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego prze społeczność” objętego 

PROW na lata 2014-2020.  

 Stosowanie niniejszych zasad przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku LGD 

„Gorce-Pieniny” wśród mieszkańców obszaru działania poprzez zwiększenie 

rozpoznawalności jego marki oraz informowanie o efektach realizacji LSR.  

 Poniżej opisane obowiązki informowania oraz wskazówki do ich wypełnienia przygotowane 

zostały dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 

kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – 

Pieniny” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

2. Obowiązki Beneficjenta 

 Każdy Beneficjent poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014–2020 

jest zobowiązany od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy do informowania opinii 

publicznej i wszystkich zainteresowanych, że operacja współfinansowana jest ze środków 

EFRROW za pośrednictwem LGD „Gorce-Pieniny” poprzez tablicę informacyjną o 

minimalnej wielkości format A3. 

 Wszystkie działania informacyjne i komunikacyjne Beneficjenta zawierają informacje o 

otrzymanym wsparciu, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 

opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 wraz z Logotypem LGD „Gorce-Pieniny” oraz informacją, w brzmieniu: Operacja 

realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”. 



 
 

 

 W okresie realizacji operacji Beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z 

EFRROW za pośrednictwem LGD „Gorce-Pieniny” poprzez zamieszczenie na swojej stronie 

internetowej (jeżeli taka jest) informacji, w brzmieniu: Operacja realizowana w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”. 

 

3. Wzór logotypu LGD „Gorce-Pieniny” 

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” stosuje się, korzystając z 

wzorów zawartych w plikach graficznych opublikowanych na stronie internetowej LGD: 

www.leadergorce-pieniny.pl  

 Logo należy skalować proporcjonalnie. Minimalna wielkość (wysokość) logo w przypadku 

druku – 10 mm, grawer 12mm, wytłoczenia i wypalania – 30m. Minimalna wielkość logo w 

mediach elektronicznych wynosi 55px. 

 Podstawowym tłem dla zastosowania logo typu jest kolor biały lub inny jasny nie 

wpływający na jego czytelność.  

 Niedopuszczalne jest stosowanie tła dla logo, które zmniejszałoby lub całkowicie 

uniemożliwiałoby jego czytelność.  

 Nie należy zniekształcać logo poprzez jego rozciąganie, zmienianie proporcji logo, czy też 

ustalonej kolorystyki. 

 W przypadku braku możliwości zastosowania logo kolorowego np. gdy materiał jest 

drukowany w skali szarości, należy zastosować logo w wersji monochromatycznej. 

 

4. Zamieszczenie tekstu: 

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”, zdanie to należy 

zamieścić poniżej obowiązkowej informacji o finansowaniu operacji w ramach PROW na lata 

2014-2020.  

 

 

http://www.leadergorce-pieniny.pl/

