
PATARIMAI, kaip projekto vykdytojui teisingai informaciją apie projektą 

paskelbti interneto svetainėje? 

Reglamentuose (Nr.821/2014, II skyrius ir Nr.1303/2013 XII priedas 2.2 p.) ir Projektų finansavimo ir 

administravimo taisyklėse (37 skirsnis. Informavimas apie projektą) nurodyti reikalavimai, kurių 

privalu laikytis: 

1. Projekto vykdytojas savo interneto svetainėje (jei tokią turi) privalo paskelbti įgyvendinamo 

projekto aprašymą, proporcingą gautam finansavimui. Aprašymas turi būti patrauklus ir 

aiškus, neturėtų būti nukopijuotas formalus paraiškoje esantis tekstas. Aprašymas turi atskleisti 

projekto turinį, t.y. skaitytoją išsamiai supažindinti su projekte sprendžiama problema ir jos 

sprendimo būdais, nurodyti kaip pasikeis situacija po projekto pabaigos ir projekto pabaigoje 

patikslinti rezultatus (nuotraukomis, sukurtais dokumentais, ar kt. apčiuopiamais pavyzdžiais), 

nepamirštant pateikti būtinos informacijos: įvardintų projekto tikslų, apibūdintų siekiamų 

rezultatų ir paviešinto fondo, iš kurio projektas gavo finansavimą. 

 

2. Vykdydamas visas informavimo ir komunikacijos priemones, taip pat ir viešinant projektą savo 

interneto svetainėje, projekto vykdytojas turi naudoti ES emblemą, nuorodą į Europos 

Sąjungą ir nuorodą į įgyvendinamą projektą remiantį fondą, t. y. : 

 

- projekto vykdytojas savo interneto svetainėje (gali būti ir vidiniame svetainės puslapyje, 

t.y. nebūtinai tituliniame/pirmame svetainės puslapyje) projekto įgyvendinimo metu ( 

nedelsiant, kai tik pasirašoma projekto finansavimo ir administravimo sutartis) 

paskelbia 1 punkte nurodytą projekto aprašymą.  

 

- interneto svetainės puslapyje (rekomenduotina tame pačiame puslapyje, kuriame 

skelbiamas projekto aprašymas), matomoje svetainės puslapio vietoje (rekomenduojama 

puslapio viršuje), kad atsidarius šį puslapį vartotojui aiškiai matytųsi, t. y. neslenkant 

puslapiu žemyn, pilnos versijos 2014–2020 m. ES fondų logotipas. Logotipo padėtis ir 

dydis turi būti proporcingas šalia paskelbtai informacijai. Jei šalia ES fondų logotipo yra 

kitų logotipų, tai ES fondų logotipas negali būti mažesnis, nei šalia jo esantys. Jei projekto 

vykdytojo svetainės sukūrimas yra finansuotas ES fondo lėšomis, tai šis reikalavimas turi 

būti išpildytas tituliniame (pirmame/pagrindiniame) svetainės puslapyje; 

                                     

- interneto svetainėse turi būti naudojama tik spalvota ir pilna 2014–2020 m. ES fondų 

logotipo versija, t.y. tokia versija, kurioje būtų pilnas Europos Sąjungos pavadinimas; 

 

- informaciją apie projektą rekomenduojama tiesiogiai skelbti svetainės puslapyje, kad 

svetainės lankytojui jo nereiktų parsisiųsti word, pdf dokumente arba, kad jis nebūtų 

paskelbtas tik naujienoje. Naujienų rubrika gali būti naudojama tik kaip papildoma vieta 

projekto informacijai skelbti; 

 

- informaciją apie projektą skelbiant svetainėje, rekomenduojama nenaudoti/neperkelti 

plakato ar stendo maketų, skirtų koncentruotai informacijai skelbti, kadangi nei 

plakatuose, nei stenduose nėra išsamaus projekto aprašymo ir taip pat neišpildomi kiti 

svetainei numatyti ženklo naudojimo reikalavimai; 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0821&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=lt#d1165e32-457-1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9bc25c404ff711e485f39f55fd139d01/asr
https://esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas


- informacija svetainėje turi būti paskelbta projekto pradžioje ir nuolat matoma iki 

projekto pabaigos. Rekomenduojama šią informaciją viešinti ilgiau t.y. tol, kol projekto 

metu sukurti rezultatai yra naudojami;  

 

- svetainėms skirti viešumo reikalavimai turi būti užfiksuoti ir saugomi su kitais projekto 

dokumentais, kad vykdant reikalavimų įgyvendinimo kontrolę, šių reikalavimų išpildymą 

galima būtų įrodyti;  

 

- informacijos tinkamam paskelbimui tikrinti yra naudojamas stacionaraus kompiuterio 

ekranas, tačiau projekto vykdytojams, ypatingai tiems, kurie dar tik kuria naujas svetaines, 

informacijos tinkamą atvaizdavimą rekomenduojama pritaikyti ir kitiems skaitmeninių 

prietaisų ekranams pvz. mobiliesiems telefonams. 

 

3. Tais atvejais, kai projektas (ar projektų grupė) yra finansuojamas ne vieno fondo lėšomis, 

konkretaus fondo paminėjimą (Europos socialinis fondas - ESF, Europos regioninės plėtros 

fondas - ERPF ar Sanglaudos fondas - SF) galima pakeisti į šią nuorodą - Europos struktūriniai 

ir investicijų fondai (ESI fondai). 

4. Kai projektas yra finansuojamas iniciatyvos REACT-EU lėšomis, fondas ar fondai yra 

papildomi arba pakeičiami nuoroda į REACT-EU. Iniciatyva REACT-EU finansuojama iš 

Europos socialinio fondo arba Europos regioninės plėtros fondo lėšų. 

 

                         

                                            

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_lt

