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NÝTT ÚTLIT
BYGGÐASTOFNUNAR
Hugmyndin að baki merkinu er sólarupprás. Geislar sólarinnar eru
mislangir og vísa til uppbyggingar og/eða vaxtar sprotafyrirtækja sem
eru mislangt á veg komin. Merkið vísar einnig lauslega (vísvitandi ekki
of greinilega) í útlínur landsins.

Þetta er hið eiginlega merki Byggðastofnunar.

Hér eru dæmi um þau litatilbrigði sem merkið getur staðið í.
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Merkið getur staðið negatíft, þ.e. svart á hvítu eða hvítt á svörtu.
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LITASPJALD
BYGGÐASTOFNUNAR
Aðallitir Byggðastofnunar eru Sólgulur og Næturblár. Það eru litirnir í merkinu.

Við höfum samt fleiri liti sem við
getum notað. Þessa sex liti hér
að neðan má nota í hvers kyns
efni sem Byggðastofnun gefur út.
Litagildin eru mismunandi eftir
miðlum. CMYK gildin eru fyrir

Sólgulur

Næturblár

prentað efni og RGB gildin eru

PANTONE: 157C

PANTONE: 445C/447U

fyrir efni sem birtist á skjá.

CMYK: 0, 50, 75, 0

CMYK: 24, 0, 0, 80

RGB: 230, 150, 70

RGB: 65, 70, 75

PANTONE: 3248C

PANTONE: 265C

PANTONE: 374C

CMYK: 60, 0, 35, 0

CMYK: 60, 60, 20, 0

CMYK: 35, 0, 70, 0

RGB: 120, 190, 180

RGB: 125, 100, 150

RGB: 210, 230, 120

PANTONE: 603C

PANTONE: 178C

PANTONE: 7527C

CMYK: 10, 0, 75, 0

CMYK: 0, 80, 60, 0

CMYK: 13, 13, 20, 0

RGB: 240, 235, 105

RGB: 200, 90, 90

RGB: 225, 220, 205
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HVAÐ MÁ
OG HVAÐ MÁ EKKI
Þegar merkið stendur í heild

Til að trygg ja samræmi í útliti er gott að hafa eftirfarandi reglur í huga.

sinni þarf fyrirfram ákveðið
pláss sem þarf að vera utan
um það, hálfgerð landhelgi. Við

Það er auðvelt að missa marks með rangri notkun

miðum við bilið á milli merkisins

á útlitinu en mjög einfalt að kynna sér reglurnar

og nafnsins. Landhelgin í

sem trygg ja að allt falli í ljúfa löð.

kringum merkið skal alltaf vera í
það minnsta þrefalt það bil.

Ef einhverjar spurningar vakna eða efasemdir eru
um notkun merkisins skal hafa samband við Hvíta
Merkið má ekki standa í öðrum

húsið auglýsingastofu.

litum en þeim sem valdir hafa
verið og tilgreindir á blaðsíðu 4.

Letrið á alltaf að vera næturblátt
nema þegar nota á merkið svart
á hvítum fleti eða hvítt á svörtu.
Í einstaka tilfellum stillum við sólinni upp einni og sér.
Þá er gott að tileinka sér þá reglu að plássið í kringum
sólina sé í það minnsta jafn breitt hringforminu
í miðju hennar.

Það má alls ekki teygja á merkinu
á einn eða annan hátt.
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Merkið má í heild sinni ekki sitja
ofan á öðru myndefni.

Sólin úr merkinu má þó sitja
ofan á myndefni. Þá gilda engar
„landhelgisreglur“ um notkunina
á sólinni.
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HVAÐA LETUR
ER ÞETTA?

SNIÐMÁT
OG BRÉFAGÖGN

Letrið sem Byggðastofnun notar heitir Omnes. Nútímalegt og mjúkt.

Sniðmátin eru til þess að auðvelda okkur að heildarútlit haldi sér.

Það sem einkennir letrið er mýkt.

Forsíðusniðmát fyrir skýrslur

Við völdum það þar sem það

Þetta sniðmát má nota bæði fyrir vef og prent.

passar vel við mýktina sem
Stærð: A4

er í endum geislanna í merkinu.

Letur: Omnes, Helvetica eða Arial
Omnes var hannað af Joshua

Efri fyrirsögn:

Darden með dyggri aðstoð frá

20 pt með 21 pt línubili. Hástafir.

Jesse Ragan, Thomas Jockin,

Neðri fyrirsögn:

Noam Berg og Scott Kellum.

14 pt með 14 pt línubili

Er allt skrifað með Omnes?

Rauðu hringirnir benda á samsvörunina í mjúku
línunum og hvernig letrið tengist merkinu.

EFRI FYRIRSÖGN
Neðri fyrirsögn

Línubil á undan: 7 pt

Við leggjum til að allir starfsmenn

Efri fyrirsögnina mætti nota fyrir heiti skýrslu og

noti letrið Helvetica í skrifuðu

neðri fyrirsögn fyrir viðbótarupplýsingar t.d. útgáfuár

efni t.d. við almenn bréfaskrif og

og höfunda. Ekki er nauðsynlegt að hafa neðri

reikningagerð. Með þessu móti

fyrirsögn.

trygg jum við samræmi í útliti.
Skjalið á að vera þannig stillt að þessir hlutir gerist
Merki Byggðastofnunar og önnur

sjálfkrafa. Ef það virkar ekki þá má notast við þessar

einkenni eiga þó alltaf að standa

upplýsingar.
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með Omnes.
Omnes regular

Þetta sniðmát er til í nokkrum litum en aðeins
á gulum fleti er letrið í næturbláa litnum annars hvítt.
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Almennt bréfsefni—á auðan pappír

Nafnspjöld

Stærð: A4

Stærð: 85x55 mm

Letur: Helvetica eða Arial letur

Letur:Notast skal við regular og

Heimilisfang og dagsetning:

BYGGÐASTOFNUN

	
  

Ártorgi 1
550 Sauðárkróki

Sími 455 54 00
Fax 455 54 99

light tilbrigði af Omnes.

postur@byggdastofnun.is
byggdastofnun.is

9 pt, einfalt línubil
Jón Jónsson
Hvergivellir 12A
891 Landsbyggð

Inngangur fyrir meginmál :
Bold letur, 9 pt, einfalt línubil

Sauðárkróki
27. desember 2013

Liturinn á merkinu á að vera sá
sami og á bakhliðinni, þ.e. ef merkið

Hér gæti mögulega komið titill eða inngangsorð.
Mest tvær línur!

	
  

Meginmál :

er fjólublátt þá skal bakhliðin vera

Atvinnubótasjóður var leystur af hólmi með stofnun Atvinnujöfnunarsjóðs með lögum nr.
69/1966. Þeim sjóði var ætlað að stuðla að jafnvægi í byggð landsins í ríkara mæli og á
skipulegri hátt en unnt hafði verið með takmörkuðu ráðstöfunarfé

Atvinnubótasjóðs. Hinum nýja Atvinnujöfnunarsjóði voru með lögunum tryggðir frekari

9 pt, 1.5 línubil

fjólublá, undantekningalaust.

gjaldstofnar og sú stefna mörkuð að efling atvinnulífs víðs vegar um landið færi fyrst og
fremst fram á grundvelli fyrirframgerðra áætlana. Stjórn sjóðsins var kjörin
hlutfallskosningu af Alþingi sem fyrr, en stjórnarmönnum fjölgað í sjö, þar eð eðlilegt þótti
með hliðsjón af verkefnum sjóðsins að allir þingflokkar ættu þar sinn fulltrúa. Báðir voru

Nafn viðkomandi á einnig að vera

þessir sjóðir vistaðir hjá öðrum fjármálastofnunum. Atvinnubótasjóður var í umsjá
Framkvæmdabanka Íslands, en Atvinnujöfnunarsjóður í umsjá Landsbanka Íslands,
enda var Framkvæmdabankinn lagður niður um líkt leyti og lögin um sjóðinn voru sett.

Þetta sniðmát er hannað fyrir texta sem er meira en
ein blaðsíða en það er þó ekkert því til fyrirstöðu að

í sama lit og merkið.

Með lögum nr. 93/1971 var Framkvæmdastofnun ríkisins komið á fót. Samkvæmt 1. gr.
laganna var hún sjálfstæð ríkisstofnun sem var ríkisstjórninni til aðstoðar við stefnumótun
í atvinnu- og efnahagsmálum. Skyldi stofnunin annast hagrannsóknir og áætlanagerð og
hafa með höndum heildarstjórn fjárfestingamála og lánveitinga sem kveðið var á um í

Icelandic Regional
Development Institute
www.byggdastofnun.is
Elín Gróa
Karlsdóttir
Forstöðumaður
Director
Fyrirtækjasvið
Corporate Banking Division

sími/telephone
+354 455 54 00
tölvupóstur/e-mail
elin@byggdastofnun.is

lögunum. Með lögum nr. 93/1971 var að því stefnt að koma opinberum aðgerðum í
atvinnulífinu í skipulegri farveg með því að sameina undir einni stjórn stofnanir og sjóði,
sem áður höfðu unnið að þessum málum sitt í hvoru lagi. Meðal annars var í lögunum

	
  
kveðið á um stofnun Byggðasjóðs, sem yrði í umsjá Framkvæmdastofnunar
og tæki við

byggdastofnun.is

eignum og skuldum Atvinnujöfnunarsjóðs. Voru hinum nýja sjóði tryggðir umtalsverðir

nota það bara fyrir eina síðu.

Byggðastofnun
Ártorgi 1
550 Sauðárkróki

Allur annar texti (að undanskyldu

nýir tekjustofnar umfram það sem verið hafði um Atvinnujöfnunarsjóð. Yfirstjórn

Framkvæmdastofnunar ríkisins var í höndum sjö manna þingkjörinnar stjórnar, en 3ja
manna framkvæmaráð, skipað af ríkisstjórninni, hafði með höndum tillögugerð um
heildaráætlun Byggðasjóðs og einstaka lánveitingar honum. Dagleg umsýsla var í

textanum í merkinu) á að vera

höndum lánadeildar stofnunarinnar.
www.byggdastofnun.is
Hlutverk Byggðasjóðs var samkvæmt lögunum
að stuðla að jafnvægi í byggð landsins

Fyrirframprentuð bréfsefni

	
  

Sömu reglur gilda fyrir bréfsefnið sem er fyrirfram
prentað. Þar er þó ekki gert ráð fyrir því að textinn

með því að veita fjárhagslegan stuðning til framkvæmda og eflingar atvinnulífs með

hreinn svartur fjórlitur (100k).

hliðsjón af landshlutaáætlunum, og til að bæta aðstöðu til búsetu í einstökum
byggðarlögum og koma í veg fyrir að lífvænlegar byggðir færu í eyði.
Með lögum nr. 64/1985 var Byggðastofnun komið á fót sem sjálfstæðri ríkisstofnun er
heyrði undir forsætisráðherra og tók yfir eignir og skuldbindingar Byggðasjóðs. Var sú
aðgerð hluti af víðtækri uppstokkun á sjóðakerfi ríkisins. Líkt og var um
Framkvæmdastofnun áður kaus sameinað Alþingi sjö manna stjórn Byggðastofnunar.

Ljósmyndin

Samkvæmt 2. gr. laganna var hlutverk Byggðastofnunar að stuðla að þjóðfélagslega
hagkvæmri þróun byggðar í landinu. Þetta skyldi stofnunin gera með því að fylgjast með
þróun byggðar í landinu, með áætlanagerð um byggða- og atvinnuþróun, og með því að
veita lán eða annan fjárhagslegan stuðning í því skyni m.a. að bæta aðstöðu til búsetu í
einstökum byggðarlögum og koma í veg fyrir óæskilega byggðaröskun.

spanni yfir meira en eina síðu.

Ljósmyndin á alltaf að vera
á hvítum bakgrunni og hvirfillinn
má ekki fara upp fyrir efri brún

Byggðastofnun
Ártorgi 1
550 Sauðárkróki
Icelandic Regional
Development Institute
www.byggdastofnun.is

textans í merkinu sjálfu.zzv

Pétur
Bjarnason
Sérfræðingur
Specialist
AVS–rannsóknasjóður
í sjávarútvegi
R&D Fund of Fisheries

www.byggdastofnun.is
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sími/telephone
+354 455 54 00
farsími/mobile
+354 894 03 33
tölvupóstur/e-mail
peturb@byggdastofnun.is

BYGGÐASTOFNUN

Ártorgi 1
550 Sauðárkróki
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Fax

455 54 00
455 54 99

postur@byggdastofnun.is
byggdastofnun.is

