Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo Stowarzyszenia
AGLOMERACJA BESKIDZKA
BRIEF DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU
PN. PROJEKT GRAFICZNY LOGO STOWARZYSZENIA
AGLOMERACJA BESKIDZKA
I.

ZAKRES PROJEKTU GRAFICZNEGO LOGO
1. Projekt
należy
wysłać
w
wersji
elektronicznej
na
adres:
biuro@aglomeracjabeskidzka.eu, w podstawowym oraz monochromatycznym
wariancie kolorystycznym, w formacie PDF oraz JPG, rozdzielczości min. 300 dpi
wraz z krótkim opisem znaczenia logo.
2. Dopuszcza się przesłanie przez jednego uczestnika konkursu maksymalnie
trzech projektów logo spełniających wyżej wymienione warunki.
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU
Statutowa nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu
Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą
w Bielsku-Białej.
Statutowa nazwa skrócona: Stowarzyszenie AGLOMERACJA BESKIDZKA.
Podmiotowość: Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym – zinstytucjonalizowana
forma współpracy stowarzyszonych gmin i powiatów, stanowiąca odrębny podmiot
publiczny (osobowość prawna).
Cele i zakres działania:
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenie AGLOMERACJA BESKIDZKA zostało
powołane dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów,
realizacji wspólnych przedsięwzięć, współdziałania na rzecz harmonijnego rozwoju
społeczno-gospodarczego jego członków, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć
oraz kultywowania historycznych więzi. Jego działalność ma na celu wspieranie
i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do rozwoju społecznogospodarczego jednostek samorządu terytorialnego tworzących stowarzyszenie
poprzez:
1) wspólne planowanie rozwoju - uzgadnianie i rozstrzyganie zagadnień
rozwojowych,
2) promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu
terytorialnego i i innych podmiotów,
3) integrację działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju jednostek
samorządu terytorialnego,

4) podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych
oraz realizację wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych, mających na celu
zrównoważony, wszechstronny rozwój obszaru funkcjonalnego,
5) pozyskiwanie
środków
finansowych
na
realizację
przedsięwzięć
prorozwojowych i wspólną realizację projektów,
6) wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych
stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego,
7) inne działania realizujące cele statutowe.
W ramach działalności Stowarzyszenia w najbliższych latach zaplanowano
m. in. realizację wspólnych przedsięwzięć z zakresu:
1) transportu publicznego,
2) budowy spójnej i bezpiecznej sieci tras rowerowych,
3) ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości
powietrza i efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, adaptacji
do zmian klimatu, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-kanalizacyjnej
oraz ochrony bioróżnorodności),
4) ochrony dziedzictwa kulturowego (ze szczególnym uwzględnieniem jego
różnorodności i odmienności na tle województwa śląskiego),
5) turystyki,
wraz z pozyskiwaniem na ten cel środków zewnętrznych. Zakłada się ponadto,
że Stowarzyszenie przejmie od Miasta Bielska-Białej funkcje w zakresie wdrażania
instrumentów polityki spójności Unii Europejskiej, takich jak Zintegrowane/
Regionalne Inwestycje Terytorialne, dzięki którym już od 2007 roku realizowane są
wspólne cele rozwojowe gmin i powiatów z obszaru subregionu południowego
województwa śląskiego.
Członkowie Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie zrzesza 41 jednostek samorządu terytorialnego z obszaru
subregionu południowego województwa śląskiego, tj. powiatów: bielskiego,
cieszyńskiego i żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej:
1) Bielsko-Biała – Miasto na prawach powiatu,
2) Powiat Bielski,
3) Gmina Bestwina,
4) Gmina Buczkowice,
5) Gmina Czechowice-Dziedzice,
6) Gmina Jasienica,
7) Gmina Jaworze,
8) Gmina Kozy,
9) Gmina Porąbka,
10) Miasto Szczyrk,
11) Gmina Wilamowice,
12) Gmina Wilkowice,
13) Powiat Cieszyński,

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)

Gmina Brenna,
Gmina Chybie,
Miasto Cieszyn,
Gmina Dębowiec,
Gmina Goleszów,
Gmina Hażlach,
Gmina Istebna,
Gmina Skoczów,
Gmina Strumień,
Miasto Ustroń,
Miasto Wisła,
Gmina Zebrzydowice,
Powiat Żywiecki,
Gmina Czernichów,
Gmina Gilowice,
Gmina Jeleśnia,
Gmina Koszarawa,
Gmina Lipowa,
Gmina Łękawica,
Gmina Łodygowice,
Gmina Milówka,
Gmina Radziechowy-Wieprz,
Gmina Rajcza,
Gmina Ślemień,
Gmina Świnna,
Gmina Ujsoły,
Gmina Węgierska Górka,
Miasto Żywiec.

III.

WYTYCZNE DO PROJEKTU

Logo powinno być:
1) nowoczesne i lekkie,
2) proste i uniwersalne,
3) funkcjonalne – łatwe w wykorzystaniu na różnych formach promocyjnych
oraz informacyjnych,
4) przejrzyste – wszystkie elementy logo powinny być czytelne zarówno
w małym, jak i dużym formacie, niepowtarzalne.
Obligatoryjnie logo powinno zawierać nazwę Stowarzyszenia: Aglomeracja
Beskidzka. Logo może odnosić się do kulturowych, krajobrazowych
czy turystycznych walorów obszaru subregionu południowego województwa
śląskiego, do wspólnych wartości, np. takich jak Beskidy, elementy kultury wołoskiej
czy dziedzictwo przemysłowe. Należy jednak zwrócić uwagę, że ewentualne
odniesienie do specyfiki kulturowej powinno uwzględniać różnorodność w samym

subregionie (część subregionu stanowi Śląsk Cieszyński, a część należy historycznie
do Małopolski, odrębna specyficzna kultura Wilamowic). Należy unikać elementów
mogących wzbudzać kontrowersje. Logo powinno być zaprojektowane
z zachowaniem zasady równości i niedyskryminacji. Ze względu na planowane
szerokie działania w zakresie ochrony środowiska i promowania niskoemisyjnego
transportu w projekcie logo można uwzględnić elementy, symbole z tym związane,
w oparciu o wstępnie przyjęty cel ogólny działań w najbliższych latach, jakim jest:
Wzmocnienie subregionalnych przewag konkurencyjnych w zakresie szeroko
rozumianej turystyki z wykorzystaniem potencjału przyrodniczo-krajobrazowego,
przy jednoczesnym rozwiązywaniu kluczowych problemów subregionu, związanych
z jakością powietrza i innymi elementami ochrony środowiska oraz rozwojem
i poprawą dostępności transportu publicznego.
IV.

UWAGI DODATKOWE

Terminy, forma składania projektów, budżet i wszelkie inne informacje dotyczące
konkursu zostały zamieszczone w Regulaminie konkursu pn. Projekt graficzny logo
Stowarzyszenia AGLOMERACJA BESKIDZKA.
V.

KONTAKT

Biuro Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa
Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej,
ul. Cieszyńska 15, 43-300 Bielsko-Biała (czynne pn – pt, 7:30 – 15:30).
tel. 33 822 70 99
e-mail: biuro@aglomeracjabeskidzka.eu

