
Leader Eesti
Logo kasutusjuhend



Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER-
projektitoetuse raames toetatava objekti või tegevuse 
puhul kasutatakse Eesti LEADERi logo koos Euroopa 
Liidu embleemi ning Euroopa Liidu LEADERi logoga.

Juhul, kui LEADER tegevusgrupp soovib, võib ta lisada 
oma tegevusgrupi logo Eesti LEADERi logo ette. 
Näiteks kasutab MTÜ Järva Arengu Partnerid Kohaliku 
tegevusgrupi toetuse ja LEADER-projektitoetuse 
raames toetatava objekti või tegevuse puhul nende 
tähistamiseks LEADERi logo alljärgnevalt:

Nimes kombineeritakse Adobe publitseeritud Cosmos extra boldi ja Cosmos mediumit. 
Euroopa embleemi all on siin stiiliraamatus kasutatud Helvetica Neue regulari, kuid see  
ei tulene teavitamismääruse nõuetest ning vajadusel võib seda muuta.

I Logo kujutis 

Logo värvid 

Kirjatüübid 

LEADER meetme raames toetatud objekti 
või tegevuse tähistamiseks võib Eesti 
LEADERi logo kasutada ka ilma Euroopa 
Liidu embleemi ning Euroopa Liidu LEADERi 
logota, kuid ainult siis, kui need on mingil 
teisel moel representeeritud. Näiteks kui 
T-särgil on Euroopa Liidu embleem ja 
Euroopa Liidu LEADERi logo varrukate peal 
olemas, piisab logost ülaloleval kujul.

Juhul kui LEADERi tegevuste puhul 
soovitakse kujunduselemendina 
Eesti LEADERi logo kasutada mujal 
kui tähistamaks LEADER meetme 
raames toetatud objekti või tegevust, 
võib seda teha kooskõlastatult 
Maaeluministeeriumiga.

roheline

sinine

lipu kollane

lipu sinine

must kiri lipu all

EL Leader roheline

EL Leader kollane

CMYK 59/0/100/7

CMYK 100/56/0/23

CMYK 0/0/100/0

CMYK 100/80/0/0

CMYK 0/0/0/100

CMYK 100/0/47/47

CMYK 0/9/65/0

PMS 369

PMS 647

PMS Yellow

PMS Reflex Blue

PMS Black

PMS 329

PMS 128

RGB Hex 7AB010

RGB Hex 004E92

RGB Hex FFEB00

RGB Hex 0E4096

RGB Hex 3A3A3A

RGB Hex 006A65

RGB Hex FFE275



II Logo alternatiivid 
 Logo inglise keeles 

 

Ingliskeelset logo kasutatakse võõrkeelsete  
materjalide ja rahvusvahelist kaalu omavate 
projektide puhul.



II Logo alternatiivid 
 Logo horisontaalvariant 

 

Logo horisontaalset versiooni kasutatakse kitsastel horisontaalsetel  
pindadel, kui logo algversiooni ei ole võimalik pisendada.



II Logo alternatiivid 
 Logod ühe värviga 

ja negatiivis 



II Logo alternatiivid 
 Logo värvilisel taustal

Logo kasutamine värvilisel taustal jääb disaineri otsustada. Põhimõtteks on, et kui mõni logo värv  
võib tausta hajuda või näeb lihtsalt halb välja, tuleb kasutada ühevärvilist logo, teostatuna tausta 
tumedama värviga või siis kas musta või valgena.



Logo turvatsoon

Logo turvatsoon ehk teiste kujunduselementide vähim kaugus logost  
tuletatakse nime tähekõrgusest. Joonisel näitlikustavad seda hallid L-tähed. 
Logo kompositsiooniliseks aktsendiks olev puuvõra kujutis on kujutlusliku 
ruudu keskmes – sellest tuleneb vertikaalne turvatsoon.

Logo vähimaks soovitatavaks laiuseks määratakse 11 mm. 
EL lipu laius ei tohi olla väiksem kui 11 mm, seega tuleb 
lipu sümbolit koos tekstiga suurendada nii palju, et selle 
laius ei jääks väiksemaks kui 11 mm.

III Logo esitus 
 Logo turvatsoon ja 

minimaalne suurus

Minimaalne suurus 





V Visiitkaardid 


