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Viešinimas, informacija ir komunikacija

Seminaras 1-ojo kvietimo ir 

Didelių infrastruktūros projektų paramos gavėjams

2018 m. gruodžio 5 d., Vilnius



Kodėl svarbu?

➢ Kad pasiektumėte 

tikslines grupes ir 

visuomenę

➢ Kad užtikrintumėte 

ES indėlio 

matomumą

➢ Kad sklandžiai 

įgyvendintumėte 

projektą



Dokumentai

➢ Reglamentas 

897/2014

➢ ES išorės veiksmų 

komunikacijos ir 

viešinimo vadovas 

(2018 m. versija)

➢ Gairės (§ 3.7)

➢ Komunikacijos 

vadovėlis

➢ Paramos sutartis

➢ Interneto svetainė

➢ Copy-paste biblioteka

http://eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2016/01/eni_cbc_implementing_rules.pdf
http://eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2018/03/communication-visibility-requirements-2018_en.pdf
http://eni-cbc.eu/llb/en/1-call-for-proposals/beneficiaries-zone/guidelines-for-applicants-and-beneficiaries/2094
http://eni-cbc.eu/llb/en/1-call-for-proposals/beneficiaries-zone/guidelines-for-applicants-and-beneficiaries/2094
http://eni-cbc.eu/llb/en/1-call-for-proposals/beneficiaries-zone/grant-contract/2099
http://eni-cbc.eu/llb/en/projects/1-call-for-proposals/beneficiaries-zone/2074
http://eni-cbc.eu/llb/en/calls-for-proposals/guidelines-for-applicants-and-beneficiaries/communication-handbook/681


Dokumentai
➢ Reglamentas 

897/2014

➢ ES išorės veiksmų 

komunikacijos ir 

viešinimo vadovas 

(nauja versija)

➢ Gairės (§ 3.7)

➢ Komunikacijos 

vadovėlis

➢ Paramos sutartis

➢ Interneto svetainė

Minimalūs

reikalavimai (I)

➢ ES vėliava ir 

programos logotipas

➢ Suderinti su JTS

maketai/ruošiniai

➢ 2 straipsniai spaudoje                     

(visiems)

➢ Informacija interneto 

svetainėse (visiems)



Minimalūs 

reikalavimai (II)

➢ Per 5 d. nuo 

paskelbimo atsiųsti 

JTS straipsnių ir 

pranešimų spaudai 

kopijas

➢ Informuoti JTS apie 

projekto renginius 

(prieš 10 d.)

➢ Pateikti viešinimo 

produktų kopijas kartu 

su Pažangos ataskaita



Minimalūs 

reikalavimai (III) 
(nauja)

➢ Elektroninė visų 

publikacijų versija

➢ Informacinis 

plakatas kiekvieno 

paramos gavėjo 

įstaigoje

➢ Nuotraukų, garso ir 

vaizdo medžiagos 

metaduomenys  ir 

platinimo rezultatai



Reikalavimai 

Gairėse pagal 

veiklos tipą:

➢ Leidiniai

➢ Interneto svetainės ir 

socialiniai tinklai

➢ Publikacijos spaudoje

➢ Vaizdo ir garso produkcija

➢ Infrastruktūros objektai –

skirtingi reikalavimai lauko 

ir vidaus darbams

➢ Įranga ir viešinimo 

produktai

➢ Renginiai



Bendrieji principai: 

akcentuokite pasiekimus

➢ Pradėjo veikti nauja įranga

➢ Įvyko sveiką gyvenimo būdą 

skatinantis renginys

➢ Pasirašyta paramos sutartis

➢ Įvyko projekto darbo grupės 

susitikimas



Bendrieji principai: 

vertinkite galutines auditorijas

Pvz.:

➢ Kiek žiniasklaidos priemonių išspausdino 

Jūsų pranešimą spaudai, o ne kiek tokių 

pranešimų išsiuntėte

➢ Kaip pasikeitė žmonių elgsena, o ne kiek tam 

skirtų lankstinukų atspausdinote ir išdalinote



JTS komunikacijos komanda

Valerija 

Machnorylova

Vyresnioji 

komunikacijos 

vadovė

Ekaterina 

Kuharenko

Informacijos 

specialistė 

Baltarusijoje 

(Minskas)

Lolita Čepurnaja

Informacijos 

specialistė 

Latvijoje 

(Daugpilis)

http://eni-cbc.eu/llb/en/contacts/11
http://eni-cbc.eu/llb/en/contacts/11
http://eni-cbc.eu/llb/en/contacts/11
http://eni-cbc.eu/llb/en/contacts/11
http://eni-cbc.eu/llb/en/contacts/11
http://eni-cbc.eu/llb/en/contacts/11
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Jungtinis techninis sekretoriatas

Konstitucijos pr. 7, 24 aukštas,

LT-09308, Vilnius

Tel. +370 5 261 0477, faks. +370 5 261 0498

information@eni-cbc.eu 

www.eni-cbc.eu/llb

Kontaktai

http://www.eni-cbc.eu/llb/en
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➢Facebook

➢ Instagram

➢Vkontakte

➢Youtube

#latvialithuaniabelarus

#projecttitle

Programa socialiniuose 
tinkluose

https://www.facebook.com/latvialithuaniabelarus/
https://www.instagram.com/latvialithuaniabelarus/
https://vk.com/lv_lt_by
https://www.youtube.com/user/JTSfromVilnius

