
UWAGA ZMIANY ORGANIZACYJNE 

- włączenie działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
ZMIANY W KSIĘDZE WIZUALIZACJI  obowiązujące od 1 stycznia 2021 

 
W związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi została zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020.  

Beneficjencie  Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 

2014-2020 znajduje się na ww. stronie Ministerstwa.  

Zaktualizowany link do obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. Księgi Wizualizacji Znaku: 
wpisujemy w przeglądarce https://www.gov.pl/web/rolnictwo następnie wybieramy zakładkę "Co robimy" 
>> Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020) >> Księga Wizualizacji 
 
 (bezpośredni link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-po-ryby-2014-2020 ). 

Obowiązkowe oznaczenia 

Jeżeli jesteś beneficjentem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” musisz oznaczać: 
działania i materiały informacyjne i promocyjne, 
dokumenty związane z operacją podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników operacji, 
miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.  
 
Zestawienie znaków 
W przypadku działań informacyjnych i promocyjnych finansowanych z funduszy EFRROW i EFMR, które 
beneficjent realizuje w formie materiałów przedstawianych do publicznej wiadomości, różnią się one 
oznaczeniem od jednofunduszowych. Ich wymogi określa rozporządzenie 808/2014 oraz Księga Wizualizacji Znaku 
PO RYBY 2014-2020. Zgodnie z nimi takie działania oznaczamy elementami: 

1. logo Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020); 
2. logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020); 
3. logo LEADER – w przypadku działań angażujących środki finansowe w ramach Leader; 
4. znak (symbol) Unii Europejskiej UE oraz nazwy: Unia Europejska, Europejskie Fundusze Strukturalne i 

Inwestycyjne. 
 
Widoczność znaków 
Logo UE oraz logo PO RYBY 2014-2020 muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Ich umiejscowienie 
oraz wielkość muszą być odpowiednie do charakteru i wielkości materiału, przedmiotu czy dokumentu. Musisz 
zwrócić szczególną uwagę, aby logotypy i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne. 
Minimalna wysokość symbolu Unii wynosi 1 cm. W przypadku niewielkich przedmiotów reklamowych, minimalna 
wysokość to 5 mm 
 
Kolejność znaków 
Znak PO RYBY 2014-2020 znajduje się zawsze z lewej strony, a logo Unii Europejskiej z prawej strony. W 
przypadkach, gdy nie można umieścić logotypów w poziomie, należy wykorzystać pionowe ułożenie, w którym 
logo PO RYBY 2014-2020 znajduje się na górze, a logo UE na dole. 

Liczba znaków 
Liczba znaków zestawionych – w jednej linii – ze sobą nie może przekraczać czterech. Dodatkowe znaki, jeśli są 
niezbędne, należy umieścić w innej linii. Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne dodatkowe znaki, to 
nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od symbolu (flagi) Unii Europejskiej. W 
zestawieniu znaków można dodać logo beneficjenta. Natomiast nie można umieszczać znaków wykonawców, 
którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a nie są beneficjentami. 

 

W załączeniu księga wizualizacji 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-po-ryby-2014-2020

