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3
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1. Kodėl viešinimas, informavimas ir 

komunikacija yra svarbūs?
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Kodėl svarbu?

Komunikacija – raktas į sėkmę!

✓ kad pasiektumėte tikslines 

grupes ir visuomenę

✓ kad užtikrintumėte ES indėlio 

matomumą

✓ kad sklandžiai 

įgyvendintumėte projektą
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✓ Reglamentas 897/2014

✓ ES išorės veiksmų komunikacijos 

ir viešinimo vadovas

✓ Gairės pareiškėjams ir paramos 

gavėjams (§3.7)

✓ II priedas prie Gairių pareiškėjams 

ir paramos gavėjams (§8)

✓ Komunikacijos vadovėlis

(atnaujintas!)

✓ Paramos sutartis

✓ www.eni-cbc.eu/llb

Dokumentai

https://eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2016/01/eni_cbc_implementing_rules.pdf
https://eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2018/03/communication-visibility-requirements-2018_en.pdf
https://eni-cbc.eu/llb/lt/projektu-vykdytojams/gaires-pareiskejams-ir-paramos-gavejams/4118
https://eni-cbc.eu/llb/lt/projektu-vykdytojams/gaires-pareiskejams-ir-paramos-gavejams/4118
https://eni-cbc.eu/llb/lt/projektu-vykdytojams/viesinimas-informavimas-ir-komunikacija/komunikacijos-vadovelis/4148
https://eni-cbc.eu/llb/lt/projektu-vykdytojams/paramos-sutartis/4223
http://www.eni-cbc.eu/llb
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eni-cbc.eu/llb – Projektų vykdytojams – viešinimas, 

informavimas ir komunikacija

Minimalūs reikalavimai I
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Minimalūs reikalavimai II

RGB – naudojimui internete CMYK – naudojimui spaudoje

Grayscale (nespalvotas) B/W (juodai baltas)
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✓ Publikuoti bent po 2 straipsnius spaudoje/ interneto 

žiniasklaidos portaluose

✓ Publikuoti informaciją partnerių interneto svetainėse

✓ Pakabinti informacinius plakatus partnerių patalpose

✓ Teikti JTS straipsnių ir kt. pasirodymų žiniasklaidoje 

kopijas ne vėliau kaip per 5 dienas

✓ Informuoti JTS apie projekto renginius ne 

vėliau kaip prieš 10 dienų

✓ #latvialithuaniabelarus

✓ #lvltby

✓ #EUinmyRegion

Minimalūs reikalavimai III

Kiekvienam paramos gavėjui:
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Ką galima ir ko negalima daryti

✓ Konsultuotis su JTS prieš

atliekant viešinimo veiklas ir

suderinti maketus (gaukite

patvirtinimą)

✓ Fotografuoti projekto veiklas

užtikrinant, kad nuotraukose

matytųsi ES ir programos

viešinimo elementai

✓ Akcentuoti pasiekimus (pvz.,

sukurta nauja soc. paslauga,

įvyko verslumo mokymai

jaunimui, sukurtas naujas

turizmo maršrutas)

✓ Apsiriboti tik minimaliais

viešinimo reikalavimais

✓ Siekti projekto matomumo

neturint aiškios vizijos ir

nežinant Jūsų tikslinės

grupės

✓ Matuoti sėkmę pagal tai, kiek

viešinimui skirtų produktų

sukūrėte (pvz., kiek

pranešimų spaudai išsiuntėte,

kiek lankstinukų

atspausdinote)
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Derinimas su JTS

information@eni-cbc.eu
valerija.machnorylova@vilniusjts.eu

belarus@eni-cbc.eu

latvia@eni-cbc.eu

Pagrindiniam paramos gavėjui 
ir JTS projektų vadovui

mailto:information@eni-cbc
mailto:information@eni-cbc.eu
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3. Reikalavimai pagal veiklos tipą
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Straipsniai spaudoje ir 

interneto portaluose
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Straipsniai spaudoje ir 

interneto portaluose

Bent 2 straipsniuose spaudoje ir/ar interneto portaluose 

turi būti:

✓ ES vėliava + Programos 

logotipas + užrašas apie ES

finansavimą

✓ Programos pavadinimas

✓ Užrašas apie projektui skirtą ES finansavimą (sumą)

✓ Atsakomybės atsisakymas (disclaimer)
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Patarimai ir gudrybės

✓ Akcentuokite pasiekimus

✓ Naudokite patrauklią antraštę

✓ Sudominkite skaitytoją – pradėkite nuo įdomiausios 

informacijos

✓ Trumpai ir aiškiai išdėstykite Jūsų tikslinei auditorijai 

skirtą informaciją

✓ Įtraukite citatas – straipsnis atrodys solidžiau

✓ Naudokite nuotraukas ir kt. iliustracijas

✓ Suderinkite straipsnį su JTS
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Teksto trumpinimas

Ilgo aprašymo pavyzdys:

The project intends to combat poverty and unemployment as the main problems that hinder socio-

economic development of the Latvia-Lithuania-Belarus cross-border area. It will address creation of 

employment opportunities by improving the entrepreneurship capacities and cooperation through 

actions supporting development and innovations in organic or, so called, green agriculture as its 

overall objective.

The project will be targeted at development of innovative entrepreneurship and cross-border 

cooperation in the field of organic agriculture including milk, meat, vegetables and beekeeping as the 

leading sectors driving economic growth in the cross-border area of Zemgale Region, Panevėžys

County and Minsk and Grodno regions. This will be done through close cooperation of 3 project 

partners and development of business support instruments, capacity building and cooperation 

activities for existing or potential entrepreneurs, and public awareness raising activities to promote 

new/innovative business development opportunities and employment methods in green agriculture.

It is intended that the project will develop such business support instruments as a tailor-made 

theoretical training programme, joint IT product promotion platform, consultancy centre for green 

agriculture in Minsk district and infrastructural base for provision of the developed business support 

measures. Through series of trainings, workshops and cross-border trade fairs it will also raise 

capacity of employability and entrepreneurship in organic agriculture for ~200 persons representing 

existing and potential local farmers or domestic food producers including youth, young women and 

pre-retirement age people.
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Teksto trumpinimas

Trumpo aprašymo pavyzdys:

The project is aimed at the development of employment and innovative entrepreneurship in 

the field of green agriculture, which drives economic growth in the cross-border regions of 

Zemgale (Latvia), Panevėžys (Lithuania) and Minsk (Belarus). Its uniqueness is reflected in 

the sustainable and responsible use and marketing of green agricultural products in 3 

countries, while providing partners with innovative knowledge and skills to work together, to 

be competitive in their country and in Europe.
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Straipsnio pavyzdys
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Pranešimas spaudai



20

Pranešimas spaudai yra siunčiamas el. paštu 

žiniasklaidos atstovams ir jame turi būti:

✓ ES vėliava + Programos 

logotipas + užrašas apie ES

finansavimą

✓ Programos pavadinimas

✓ Užrašas apie projektui skirtą ES finansavimą (sumą)

✓ Atsakomybės atsisakymas (disclaimer)

✓ Nuotraukos

Pranešimas spaudai
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Pranešimas spaudai
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✓ Akcentuokite pasiekimus

✓ Sugalvokite patrauklią antraštę

✓ Pradėkite nuo pačios įdomiausios informacijos

✓ Trumpai (A4) aprašykite naujieną, skirtą projekto tikslinei 

auditorijai

✓ Siųskite tekstą el. laiško lange ir kaip priedą

✓ Įtraukite citatas, nuotraukas, Jūsų kontaktus

✓ Suderinkite pranešimą su JTS

✓ Siųsdami pranešimą, kopiją išsiųskite ir JTS

✓ Prie ataskaitų pridėkite išsiųstus el. laiškus

Patarimai ir gudrybės
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Interneto puslapiai

www.eni-cbc.eu/llb

Project description

Disclaimer

Europa.eu
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Visų paramos gavėjų interneto puslapiuose turi būti:

✓ ES vėliava + Programos 

logotipas + užrašas apie ES

finansavimą

✓ Projekto pavadinimas ir trumpas aprašymas

✓ Užrašas apie projektui skirtą ES finansavimą (sumą)

✓ Nuoroda į Programos interneto puslapį eni-cbc.eu/llb

Kuriant atskirą interneto puslapį, papildomai:

✓ Atsakomybės atsisakymas (disclaimer)

✓ Nuoroda į oficialų ES interneto puslapį europa.eu

Interneto puslapiai
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Patarimai ir gudrybės

✓ Užtikrinkite, kad informacija apie projektą būtų aktuali ir 

lengvai randama

✓ Kelkite visus įmanomus projekto sukurtus produktus

✓ Atskiras skyrius, skirtas projektui

✓ Veikiančios nuorodos

✓ Logotipas – RGB

✓ Nuotraukos

✓ Kontaktai
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Interneto puslapiai
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Interneto puslapiai
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Interneto puslapiai
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Socialinė žiniasklaida

Skelbdami projekto naujienas žymėkite programą 

(@LatviaLithuaniaBelarus) ir naudokite #:

✓ #LatviaLithuaniaBelarus

✓ #lvltby

✓ #EUinmyRegion

Projekto paskyroje turi būti:

✓ ES vėliava + Programos 

logotipas + užrašas apie 

ES finansavimą

✓ Projekto pavadinimas

✓ Nuorodos į eni-cbc.eu/llb ir europa.eu

✓ Atsakomybės atsisakymas (disclaimer)
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Patarimai ir gudrybės

✓ Ypatingą dėmesį skirkite nuotraukai ar

kitai iliustracijai (infografikui ir t.t.)

✓ Nuotrauka gali būti asociatyvi

✓ Nemokamos nuotraukos: 

pixabay.com, unsplash.com ir kt.

✓ Trumpa naujiena

✓ Nuoroda į interneto puslapį, kuriame

bus daugiau informacijos
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Informacinis plakatas
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Informacinis plakatas

✓ ES vėliava + Programos 

logotipas + užrašas apie ES

finansavimą

✓ Projekto pavadinimas

✓ Projekto tikslas

✓ Pradžios/pabaigos datos

✓ Biudžetas ir ES skiriamas finansavimas

✓ Paramos gavėjai
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Patarimai ir gudrybės

✓ Rekomenduojamas dydis – bent А3

✓ Galite keisti ištraukiamu stendu

✓ Su ataskaita pateikite nuotrauką

✓ Naudokite nuotraukas ir kitas iliustracijas

Project title

Objective

Beneficiaries

Start/End

Budget
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Projekto stendas (roll-up)
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Spausdintiniai leidiniai
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Spausdintiniai leidiniai

✓ ES vėliava + Programos 

logotipas + užrašas apie ES

finansavimą ant viršelio

✓ Bendra informacija apie ES

✓ Bendra informacija apie Programą

✓ Trumpas projekto aprašymas

✓ Atsakomybės atsisakymas (disclaimer)

✓ Būtinai prieinami ir elektronine forma!

https://eni-cbc.eu/llb/lt/projektu-vykdytojams/viesinimas-informavimas-ir-komunikacija/bendra-informacija-apie-europos-sajunga/4163
https://eni-cbc.eu/llb/lt/projektu-vykdytojams/viesinimas-informavimas-ir-komunikacija/bendra-informacija-apie-programa/4168
https://eni-cbc.eu/llb/lt/projektu-vykdytojams/viesinimas-informavimas-ir-komunikacija/atsakomybes-atsisakymas-disclaimer/4173
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Spausdintiniai leidiniai
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Vaizdo ir garso įrašai

Disclaimer

Project video
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✓ ES vėliava + Programos 

logotipas + užrašas apie ES

finansavimą

✓ Atsakomybės atsisakymas

✓ Projekto ir programos pavadinimai

✓ Garso įrašuose – ES ir Programa minimos žodžiu

Vaizdo ir garso įrašai
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Vaizdo ir garso įrašai
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Lauko infrastruktūros darbai

Project Title
Type of works
Contractor
Start/End

Kol vyksta 
darbai + 6 mėn.

Informacinis 
stendas
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Informacinis stendas
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Pabaigus lauko ir vidaus infrastruktūros 

darbus: nuolatinė lentelė
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Kol vyksta lauko darbai 

+ 6 mėn.:

✓ ES vėliava + Programos 

logotipas + užrašas apie

ES finansavimą

✓ Projekto pavadinimas

✓ Darbų apibūdinimas

✓ Informacija apie rangovą

✓ Pradžios/pabaigos datos

Infrastruktūros objektai

Pabaigus lauko ir vidaus 

darbus:

✓ ES vėliava + Programos 

logotipas + užrašas apie  

ES finansavimą

✓ Užrašas apie ES paramą
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Infrastruktūros objektai
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Įranga, baldai, 

transporto priemonės 

Lipdukai/lentelės:

✓ ES vėliava + Programos 

logotipas + užrašas apie

ES finansavimą

✓ Užrašas „Įsigyta panaudojus ES paramą“

✓ Jei dideli įrangos ar baldų kiekiai naudojami vienoje 

patalpoje – vietoje lipdukų patalpą galima pažymėti 

informacine lentele

✓ Ypatingos paskirties prekes ar viešinimo produktus 

derinkite su JTS atskirai

✓ 5 metai po projekto uždarymo
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Įranga, baldai, 

transporto priemonės 
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Renginiai

✓ Informuokite JTS kuo anksčiau (likus ne 

mažiau kaip 10 dienų iki renginio)

✓ Kvietimuose, darbotvarkėje, skaidrėse, dalyvių 

sąrašuose ir kt.: ES vėliava + Programos 

logotipas + užrašas apie ES finansavimą

✓ ES vėliava matomoje renginio vietoje

✓ Informacinis plakatas arba ištraukiamas 

stendas, analogiškas kabinamam/statomam 

patalpose

✓ Nepamirškite nuotraukų/vaizdo įrašų

✓ Reklamuokite renginius projekto ir Programos 

socialiniuose tinkluose

✓ Naudokite renginių vertinimo formas

Project title

Objective

Beneficiaries

Start/End

Budget



52

Renginiai
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Renginiai
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Renginiai
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Internetiniai renginiai

Organizuodami vidinius projekto 

renginius (pvz., darbo susitikimus),

su ataskaita pateikite:

✓ Darbotvarkę;

✓ Dalyvių sąrašą (pasirašytą pagrindinio 

paramos gavėjo);

✓ Trumpą renginio protokolą (priimti 

sprendimai ir kt.).



56

Internetiniai renginiai

Organizuodami viešus projekto renginius, 

su ataskaita pateikite:

✓ Darbotvarkę;

✓ Dalyvių sąrašą (pasirašytą pagrindinio 

paramos gavėjo arba atsakingo 

paramos gavėjo);

✓ Ekrano kopiją, kurioje matosi dalyviai;

✓ Pranešimus (jeigu rengiami);

✓ Renginio įvertinimą (jei techniškai 

įmanoma);

✓ Įrodymą, kad buvo išlaikyti Programos 

viešinimo reikalavimai.
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Įvairūs konkursai ir renginiai

https://regiostarsawards.eu/sites/default/files/inline-files/Guide%20Applicants_RegioStars%202020_DEF_4.pdf
https://interreg.eu/podcast/
https://interreg.eu/interreg-30-years-together/
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www.eni-cbc.eu/llb

www.facebook.com/latvialithuaniabelarus/

Kontaktai

http://www.eni-cbc.eu/llb
http://www.facebook.com/latvialithuaniabelarus/
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Dėkojame už Jūsų laiką!


