tablica informacyjna dla beneficjentów - dotacja

Plansze mog¹ wystêpowaæ w dwóch
wariantach, decyduje beneficjent.
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Wariant A - format 70 x 100 cm
Tytu³ projektu: czcionka ARIAL BOLD
blok tekstowy zawsze mieci siê w rodkowym
polu 1/3 wysokoci tablicy i jest wyrodkowany
wzglêdem niego.
Minimalny margines lewej i prawej strony
tekstu jest równy 9 cm.

TYTU£ PROJEKTU

1/3 H

Informacja o koszcie kwalifikowanym
zadania - liternictwo jak powy¿ej, informacja
umieszczona tu¿ nad niebieskim pasem
wyrodkowana wzglêdem tablicy.
Czcionka u¿yta
w bloku finansujemy ochronê...
Myriad Pro Black Condensed
zamiennie mo¿e byæ stosowana
Arial Narrow Bold Italic.

70 cm

Blok Zadanie finansowane...:
czcionka Arial Normal, o 1/3 mniejsza
od czcionki u¿ytej w tytule projektu,
blok wyrodkowany wzglêdem tablicy.
Blok zaczyna siê na 1/3 wysokoci
tablicy.

2

Zadanie finansowane ze rodków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
koszt kwalifikowany zadania: ............ z³ · kwota dotacji: ............ z³

9

finansujemy ochronê rodowiska w Ma³opolsce

Wymiary wg. wzoru.

100 cm

W tle u¿yto elementy z sygnetu logotypu
w sposób taki by najwy¿szy element kropli
stanowi³ punkt naro¿nika planszy,
a jej dolna czêæ wchodzi³a pod niebieski
pas na oko³o 1/3 jego wysokoci.

UWAGA: kwoty podajemy w zaokr¹gleniu do pe³nego z³otego.

Kolorystyka wg ksiêgi znaku,
elementy t³a stanowi¹ 10% wartoci koloru
bazowego.
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3

40

Blok Zadanie finansowane...:
czcionka Arial Normal, o 1/3
mniejsza od czcionki u¿ytej w tytule projektu,
blok wyrodkowany wzglêdem tablicy.
Informacja o koszcie kwalifikowanym
zadania - liternictwo jak powy¿ej, informacja
umieszczona tu¿ nad niebieskim pasem
wyrodkowana wzglêdem tablicy.
Czcionka u¿yta
w bloku finansujemy ochronê...
Myriad Pro Black Condensed
zamiennie mo¿e byæ stosowana
Arial Narrow Bold Italic.
Wymiary wg. wzoru.
Kolorystyka wg ksiêgi znaku.

5

15

finansujemy ochronê rodowiska
w Ma³opolsce

TYTU£ PROJEKTU
28

Zadanie finansowane ze rodków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

od 20 lat finansujemy ochronê rodowiska w Ma³opolsce

koszt kwalifikowany zadania: ............ z³ · kwota dotacji: ............ z³

2

100 cm
UWAGA: kwoty podajemy w zaokr¹gleniu do pe³nego z³otego.

50 cm

Wariant B - format 50 x 100 cm
Tytu³ projektu: czcionka ARIAL BOLD
blok tekstowy zaczyna siê
w po³owie wysokoci tablicy,
i jest wyrodkowany wzglêdem tablicy.
Minimalny margines lewej i prawej strony
tekstu jest równy podwójnej szerokoci
zielonego pasa po prawej czyli 6 cm.

