
Załącznik do Uchwały nr 11/I/2018 

 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” 

 z  dnia 13.02.2018r. 

  

 

Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW 

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  

wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze” 

 

1. Cel opracowania dokumentu 

Opracowanie dokumentu ma na celu określenie zasad stosowania logo LGD „Nasze Roztocze” przez 

beneficjentów/grantobiorców realizujących projekty z dofinansowaniem udzielonym przez LGD                        

w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.  
 

Celem opracowania dokumentu jest także określenie zasad rozpowszechniania informacji o efektach 

realizacji Strategii oraz o zaangażowaniu środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
 

Zasady stosuje się w połączeniu z informacjami zawartymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 
 

2. Stosowanie logo LGD „Nasze Roztocze” w operacjach/zadaniach w ramach LSR, 

finansowanych ze środków PROW 2014-2020 

Zgodnie z zapisami zawartymi w: 

-  umowie o przyznaniu pomocy zawieranej z Samorządem Województwa Lubelskiego, beneficjent 

zobowiązany jest m.in. 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 2014-2020, opublikowanej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

z uwzględnieniem Zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej, w terminie od dnia zawarcia 

umowy do dnia wypłaty płatności końcowej  

- umowie o powierzeniu grantu zawieranej z Zarządem Stowarzyszeniem LGD „Nasze Roztocze”, 

Grantobiorca zobowiązany jest do „informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, 

zgodnie z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na                              

lata 2014-2020”. 
 

Niezależnie od obowiązków wynikających z Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020,  

każdy beneficjent/grantobiorca, który w ramach oceny według kryteriów wyboru przeprowadzanej przez 

Radę LGD „Nasze Roztocze” otrzymał punkty w kryterium Informowanie o uzyskanej pomocy w ramach wdrażania 

LSR zobowiązany jest do zapewnienia we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych 

właściwej identyfikacji wizualnej poprzez zamieszczenie: 

 logo LGD „Nasze Roztocze” pomiędzy znakiem Unii Europejskiej a logo PROW 2014-2020 

zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020, 

 informacji „Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze” lub „Grant realizowany                     

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez 

LGD „Nasze Roztocze” lub w przypadku grantu „Grant realizowany w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze 

Roztocze” 

 

 



Informacja o otrzymanym dofinansowaniu powinna zostać zamieszczona: 

 w przypadku działań inwestycyjnych w miejscu realizacji inwestycji na tablicy informacyjnej                       

o minimalnej wielkości równoważnej formatowi A3 (znormalizowany format arkusza                             

o wymiarach 297 x 420 mm) według wzoru przygotowanego przez LGD „Nasze Roztocze” (tekst 

+ logotypy) a także w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej (jeżeli 

beneficjent/grantobiorca posiada stronę internetową) w treści podając informacje przygotowane 

wg wzoru LGD „Nasze Roztocze” (tekst + logotypy)  
 

 w przypadku działań nieinwestycyjnych w materiałach dotyczących projektu (publikacjach, listach 

obecności, regulaminach, programach szkoleń / inicjatyw, relacjach ze szkoleń / inicjatyw itp.   
 

Wszystkie niezbędne logotypy unijne, w tym symbol Unii Europejskiej,  logo LEADER , logo PROW 

2014-2020, znajdują się na stronie internetowej MRiRW www.minrol.gov.pl w zakładce Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020/Działania informacyjne PROW 2014-2020/Księga wizualizacji i 

logotypy.  

Logo LGD „Nasze Roztocze” znajduje się poniżej. 

 

3. Ogólne zasady stosowania logo LGD 

Logo LGD „Nasze Roztocze” stosuje się korzystając z wzorów zawartych w plikach graficznych 

stanowiących załączniki do niniejszych zasad. Należy zachować odpowiednie proporcje logo w stosunku 

do znaków/logotypów, o których mowa w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 - 2020. Niedozwolona jest modyfikacja wyglądu logo np. zmiana proporcji, kształtu, grafiki itp. 

 

4. Wzór logo LGD „Nasze Roztocze” 

4.1 Logo w pełnej wersji kolorystycznej 

  

  

 

4.2 Logo w wersji achromatycznej 

 

 

 

5. Załączniki  

5.1 Wzór tablicy dla beneficjentów działań Podejmowanie/Rozwijanie działalności gospodarczej oraz 

Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

 5.2 Wzór tablicy dla grantobiorców

http://www.minrol.gov.pl/


5.1 Wzór tablicy dla beneficjentów działań Podejmowanie/Rozwijanie działalności gospodarczej oraz Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

Operacja pn. „………………………………………” 

mająca na celu ……………………………………………………………………………………………… 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej  

przez LGD „Nasze Roztocze” 



5.2 Wzór tablicy dla grantobiorców 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

Grant pn. „………………………………………” 

mający na celu ……………………………………………………………………………………………… 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Grant realizowany w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej  

przez LGD „Nasze Roztocze” 


