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2019 m. gegužė 28 d., Druskininkai



PAGRINDINIAI VIEŠINIMO PRINCIPAI

Informuoti apie projektą

Naudoti Programos logotipą

Nurodyti Europos Sąjungos ir Programos 
indėlį

Tuo atveju jeigu publikuojama nuomonė 
nurodoma, kad tai nėra oficiali ES pozicija



DAR KARTĄ...

Visos viešinimo priemonės turi būti pažymėtos programos 
logotipu (suvenyrai, įranga, viešinimo produktai)

Interneto svetainėse trumpas projekto aprašymas, nurodant 
projekto tikslus/rezultatus/ES indėlį

Viešai matomoje vietoje bent vienas informacinis plakatas min
A3 dydžio

REIKALAVIMAI TAIKOMI VISIEMS

PARAMOS GAVĖJAMS!



PAPILDOMAI: INFRASTRUKTŪROS 

PROJEKTAI

JEI:

✓Bendra ERPF parama vienam projektui
viršija 500 000 EUR

✓Projektu finansuojama infrastruktūra ar 
statybos darbai

TADA:

✓Laikinas informacinis stendas darbų 
įgyvendinimo metu;

✓Ne vėliau kaip po 3 mėnesių po 
užbaigimo - nuolatinis aiškinamasis 
stendas

KODĖL:

Kad visi žinotų, kas vyksta



PROJEKTO PLAKATAS/LENTA



PAVYZDŽIAI



PAVYZDŽIAI



PAVYZDŽIAI





Nėra nuorodų į partnerius ir 
projektą – atrodo kaip

nacionalinis projektas

Nėra informacijos 
svetainėse arba ji kažkur 

“paslėpta”

Neinformuojama arba per 
vėlai informuojama apie

vykstančius renginius –

tai visų paramos gavėjų 
PAREIGA

Nėra arba neteisingai 
naudojamas Programos

logotipas

NETINKAMAS PROJEKTO VIEŠINIMAS

PAGRINDINĖS KLAIDOS



PROGRAMOS PAVADINIMAS

PILNA VERSIJA:

Interreg V-A Lithuania-Poland cooperation programme

Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programa

SUTRUMPINTA VERSIJA:

Interreg Lithuania-Poland programme

Interreg Lietuvos-Lenkijos programa

Program Interreg Litwa-Polska



PROGRAMOS LOGOTIPAS

✓ Suvienodintas Interreg
programų stilius;

✓ Yra įvairios spalvinės versijos
(spalvota, pilka ir juoda-balta);

✓ Skirtingos kalbinės versijos yra 
lygiavertės;

✓ Yra supaprastinta versija (be 
užrašo ERPF);

✓ Rasite www.lietuvapolska.eu



PROGRAMOS STILIAUS KNYGA

▪ Suvienodintas įvairių viešinimo priemonių stilius;

▪ Detalus logotipo naudojimo aprašymas;

▪ Dalyvių sąrašų, informacinių lentų, stendų pavyzdžiai

▪ Anglų kalba;



APIBENDRINANT – 5 “PRIVALOMA”

1. Teisingai naudoti Programos logotipą ir nuorodą į ES paramą

2. Fiksuoti projekto akimirkas nuotraukose ir video

3. Saugoti viešinimo pavyzdžius

4. Prieš dvi savaites informuoti JS apie renginį

5. Visada pasitikrinkite/pasikonsultuokite ar tinkamai vykdote

viešinimo reikalavimus



BENDRADARBIAUKITE SU JS/RKC!



Klausimai?



PAGRINDINIAI KLAUSIMAI

✓ Ar viešųjų pirkimų dokumentacija turi būti pažymėta viešinimo
ženklais?

Tokio Programos reikalavimo nėra

✓ Kada straipsnis g.b. skaičiuojamas kaip pasiektas rodiklis?

Jeigu mokamas – privalo būti su Programos logotipu;

Jeigu nemokamas – turi būti aiški nuoroda į projektą ir

Programą (netinka, jei minima tik “finansavo ES” arba “mes
bendradarbiaujame su lenkais”)

✓ Kas turi būti matoma renovuotose patalpose?

Informacinė lenta


