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Ksi ga wizualizacji znaku

Programu Operacyjnego „Zrównowa ony rozwój sektora
rybo ówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich

2007 - 2013”

Warszawa grudzie  2008 r.
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1.01 znak graficzny

Znak graficzny jest podstawowym elementem identyfikacji.

Symbol Programu Operacyjnego „Zrównowa ony rozwój sektora rybo ówstwa i
nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013) zbudowany
jest z ryby z elementami obrazuj cymi pa stwo cz onkowskie  flaga Polski oraz
elementami nawi zuj cymi do Wspólnoty Europejskiej  – gwiazdki.

Charakter graficzny znaku symbolizuje wspólnotow  pomoc w modernizacji sektora
rybo ówstwa.

  znak graficzny



4

1.02 forma podstawowa znaku graficznego

Forma podstawowa znaku graficznego zbudowana jest ze znaku graficznego  uzupe nionego
informacj  o kierunku dzia ania projektu.

Zastosowanie du ej czcionki w logotypie podkre laj  i zapisuj  w wiadomo ci skrót
PO RYBY  2007-2013.
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1.03 forma podstawowa znaku graficznego uproszczonego

Forma podstawowa znaku graficznego uproszczonego zbudowana jest ze znaku graficznego
uzupe nionego informacj  skrótow  o kierunku dzia ania projektu.

Wyt uszczone znaki w logotypie podkre laj  i zapisuj  w wiadomo ci skrót
PO RYBY  2007-2013.
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1.04 forma podstawowa znaku graficznego oraz znaku graficznego
uproszczonego na ciemnym tle

W przypadku zastosowania znaku graficznego na podlewie znak pozostaje podrysowany bia
kontur  wzmacniaj  jego czytelno  i walory plastyczne, napis PO RYBY 2007 2013
ZRÓWNOWA ONY ROZWÓJ SEKTORA RYBO OWTSWA I NADBRZE NYCH
OBSZARÓW RYBACKICH jest zapisany bia ym kolorem
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1.05 budowa i proporcje

Poni ej przedstawiono zarys budowy konstrukcyjnej znaku.
Dla okre lenia proporcji wykorzystano wielko  a, która stanowi szóst  cz  wysoko ci
znaku.



8

1.06  znak graficzny wraz z logotypem na siatce modu owej

Poni sze wykorzystanie siatki modu owej do zobrazowania budowy znaku graficznego
przydatne jest przy odwzorowaniach uniemo liwiaj cych wykorzystanie formy
elektronicznej.



9

1.07 pole ochronne

Pole ochronne to obszar wokó  znaku, w który nie powinna ingerowa adna obca forma
graficzna, dzi ki czemu walory plastyczne znaku nie zostan  naruszone.
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1.08  warianty monochromatyczne i achromatyczne

W sytuacji braku mo liwo ci zadruku pe nokolorowego uzasadnione jest u ycie wersji
monochromatycznej (ograniczonej do jednego koloru) b  achromatycznej (skala szaro ci).
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1.09  kolorystyka podstawowa CMYK

Niezmienna kolorystyka znaku graficznego jest wa nym elementem buduj cym postrzeganie
marki.

Ró ne formy reprodukcji warunkuj  pod wzgl dem technologicznym odwzorowanie koloru.

Wa ne jest jednak, aby kolorystyka znaku by a jak najbardziej zbli ona do orygina u
przedstawionego poni ej w CMYK.
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1.10  kolorystyka uzupe niaj ca

Poni ej przedstawiono ró ne warianty kolorystyczne uwarunkowane ró nymi technikami
reprodukcji
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1.11 typografia

W logotypie „Programu Operacyjnego Zrównowa ony rozwój sektora rybo ówstwa i
nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013” wykorzystano krój literniczy Tachoma

Tahoma - logotyp

PO RYBY 2007 - 2013

oraz

PO RYBY 2007 – 2013 ZRÓWNOWA ONY ROZWÓJ SEKTORA RYBO ÓWSTWA I
NADBRZE NYCH OBSZARÓW RYBACKICH

BC DE FGHIJKL MN OÓPRS TUVWXYZ
bc de fghijkl mn oópqrs tuvwxyz

,./;’’(){}[]+-0123456789

Tahoma – regular

Kolor – CMYK (Eurscale coated v2) M: 100 M:75 oraz C: 100 M:35



14

1.12 logotypy towarzysz ce

Logotypy stosowane przy wizualizacji Programu Operacyjnego „Zrównowa ony rozwój
sektora rybo ówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013”

Logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Logo Unii Europejskiej

Dok adne okre lenie loga Unii Europejskiej znajduje si  w za czniku nr II pt. wytyczne dotycz ce
stworzenia emblematu i okre lenie standardowej kolorystki do rozporz dzenia Komisji (WE)
498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiaj ce szczegó owe zasady wykonania rozporz dzenia Rady
(WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. L 120 str. 1 z dn.
10.05.2007r.).
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1.13  Wzór tablic informacyjnych

Operacja wspó finansowana przez Uni  Europejsk  ze rodków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj  inwestycj  w zrównowa one rybactwo

Udzia rodków finansowych pochodz cych z UE w operacji:  …………………………….. z
Udzia rodków finansowych krajowych w operacji : ………………………………………. z

PROGRAM OPERACYJNY „ZRÓWNOWAZONY ROZWÓJ SEKTORA RYBO ÓWSTWA
I NADBRZEZNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”
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