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Privalomos viešinimo apie projektą 

priemonės

Pranešimas interneto svetainėje

• rekomenduojame pateikti atskiroje skiltyje, ne 
kaip naujieną

• turinys: projekto tikslai, veiklos, nauda, 
rezultatai, biudžetas, skirto finansavimo suma

• nurodyti Europos regioninės plėtros fondą

• ES investicijų ženklas su pilnu pavadinimu 
„Kuriame Lietuvos ateitį“

Plakatas

• visuomenei gerai matomoje vietoje, pvz., prie 

įėjimo į pastatą, iškabinti ne mažesnį kaip A3 

dydžio, pagal šabloną parengtą plakatą

• turinys: aiškus ir paprastas pavadinimas, jokių 
formuluočių kaip sutartyje, projekto tikslas

• sakinys Finansuojama iš Europos regioninės 
plėtros fondo

• įmonės (vykdytojos) pavadinimas ir logotipas

Projekto viešinimo priemonės būtinos iki visiško projekto užbaigimo (t. y. 3 m. po projekto įgyvendinimo.) 

Rengiant informavimo priemones rekomenduojame remtis Komunikacijos vadovu.

http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/publications/docs/21_e6fa765aa4f66275a3fafbe919c5817d.pdf


Pranešimas interneto svetainėje Pastabos

• trūksta ES investicijų ženklo 

• nenurodytas ES fondas, iš kurio 

finansuojamas projektas, arba 

nurodytas neteisingas ES fondas, 

arba bendrai ES fondai

• nenurodyta projektui skirta ES 

fondo finansavimo suma

• nenurodyta projekto nauda, 

veiklos

• dažnos skyrybos, rašybos 

klaidos

• netinkamoje vietoje skelbiamas 

pranešimas (naujienų archyve)



Plakatas Pastabos

• netinkamas šriftas, jo dydis, 

spalva

• pavadinimas turi būti paprastas, 

trumpas

• netinkama informacija prie 

projekto tikslo (nereikia projekto 

Nr., priemonės pavadinimo ir 

pan.)

• netinkama (neteisingoje 

vietoje, neteisingai

suformuluota) nuoroda į ES 

fondą arba neteisingas ES fondas 

• skyrybos, rašybos klaidos

• netinkamoje vietoje pakabintas 

ar nereprezentatyviai parengtas 

plakatas (bendroje skelbimų 

lentoje, neįrėmintas, 

atspausdintas ant plono 

popieriaus ir pan.)



Ant tarptautinių parodų stendo būtina naudoti ES investicijų ženklą anglų k. ir apačioje jo pridėti 

nuorodą Financed by the European Regional Development Fund.  

Kiekvienas vykdytojas parodos stendą rengia pagal savo poreikį. ES investicijų ženklo su nuoroda į fondą 

dydis nėra reglamentuotas, tačiau turi būti aiškiai matomas ir įskaitomas.
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•



Prašome prieš skelbiant viešinimo priemones suderinti:

El. p. komunikacija@lvpa.lt

Tel. (8 5) 268 7403 arba (8 5) 268 7411.

Daugiau apie projektų viešinimą

www.lvpa.lt/lt/viesinimas


