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Sutarties nuostatos dėl komunikacijos ir bendri reikalavimai
Paramos sutarties Bendrosios sąlygos:
•

Paramos gavėjas ir partneriai privalo paminėti ES paramą projektui, viešai
informuodami apie projektą (įskaitant viešųjų pirkimų skelbimus ir faksus).

Pagrindiniai elementai (kuriuos privalu naudoti informuojant apie projektą):
•

ES logotipas

•

Programos logotipas

•

Šį projektą remia Europos Sąjunga (nacionaline kalba ir angliškai)

ES logotipo vieta:
•

ES vėliava (logotipas) turi būti ne mažesnė už šalia esančius Programos,
Paramos gavėjo, partnerių logotipus ir būti taip pat gerai matomoje vietoje.

ES logotipo naudojimas projektui pasibaigus:
•

Jeigu projektas tęsiasi ir pasibaigus Paramos sutarčiai, praėjus 6
3
mėnesiams po projekto pabaigos, nebegalima naudoti ES logotipo.

1 pratimas. Kas laikoma
informavimu apie projektą
Informavimas apie projektą neapima:
• Laiškai, faksai ir e-laiškai tarp
Paramos gavėjo ir partnerių
Informavimas apie projektą apima:
• Projekto darbo grupės susitikimai
• Laiškai, faksai ir e-laiškai apie
• Techninis ar administracinis
projektą, kurie siunčiami jame
susirašinėjimas su paslaugų ar darbų
nedalyvaujančioms šalims
teikėjais arba prekių tiekėjais
• Projekto viešųjų pirkimų skelbimai
•
Paramos gavėjo ir partnerių
• Straipsniai, pranešimai spaudai
korespondencija, nesusijusi su
• Tinklalapiai, naujienlaiškiai
projektu
• Brošiūros, lankstinukai, knygos, eNebūtina laikytis ES komunikacijos
knygos
reikalavimų
• Vaizdo ir foto medžiaga
• Projekto renginiai
Privaloma laikytis ES komunikacijos
• Viešinimo produktai
reikalavimų
4
• Stendai, atminimo lentelės
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Reikalavimai pagal komunikacijos tipą
SPAUSDINTI LEIDINIAI (lankstinukai,
brošiūros, knygos ir t.t.)
1. Spausdintų leidinių viršelyje privalo būti:
a)

ES vėliava (logotipas)

b) Programos logotipas
c)

Užrašas apie ES finansavimą nacionaline kalba ir angliškai.

2. Būtina pateikti bendrą informaciją apie ES ir Programą (tekstų ruošinius
rasite Komunikacijos vadovėlyje)
3. Spausdintų leidinių viršelio nugarėlės (1 puslapio) apačioje reikia
išspausdinti išlygą, pabrėžiančią, kad ES nėra atsakinga už pateiktą
informaciją:
Už pateiktą informaciją yra visiškai atsakingas <įgyvendinančio partnerio
organizacijos pavadinimas> ir ši informacija jokiu būdu negali būti
naudojama Europos Sąjungos nuomonei reikšti.
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Reikalavimai pagal komunikacijos tipą
INTERNETO SVETAINĖS

1. Kiekviena organizacija, tapusi projekto Paramos gavėju ar partneriu, turi
paskelbti informaciją apie projektą savo interneto svetainėje.
2. Nuspręskite, ar projektui reikalingas atskiras tinklalapis. Informaciją apie
projektą galite sėkmingai skelbti savo organizacijos interneto svetainėje.
3. Projekto tinklalapyje arba pateikiant informaciją apie projektą kituose
tinklalapiuose privalo būti: ES vėliavėlė, Programos logotipas ir užrašas
apie ES paramą projektui nacionaline ir anglų kalba.
4. Projekto interneto svetainėje reikia paskelbti išlygą, pabrėžiančią, kad ES
nėra atsakinga už pateiktą informaciją.
5. Jei projektas turi atskirą tinklalapį, jame būtina paskelbti šias nuorodas:
a)

EuropeAid: ec.europa.eu/europeaid

b)

Programos interneto svetainė: www.enpi-cbc.eu

c)

ES delegacija Baltarusijoje (tik baltarusams): eeas.europa.eu/delegations/belarus
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Reikalavimai pagal komunikacijos tipą
SPAUDOS PRANEŠIMAI, STRAIPSNIAI,
NAUJIENLAIŠKIAI, SKELBIMAI
1. Visuose šiuose pranešimuose privalo būti:
a)

ES vėliava (logotipas)

b) Programos logotipas
c)

Užrašas apie ES finansavimą nacionaline kalba ir angliškai.

2. Spaudos pranešimuose ir straipsniuose reikia nurodyti projektui skirtos ES
paramos dydį eurais ir nacionaline valiuta.
3. Jei tai įmanoma, paprašykite, kad projekto pranešimus spaudai ir
straipsnius rašytų žmonės, atsakingi už komunikaciją jūsų organizacijoje.
4. Spaudos pranešimuose, straipsniuose ir naujienlaiškiuose derėtų pristatyti
jūsų projekto pasiekimus, o ne finansines ar administracines detales.
5. Pranešimas spaudai turėtų tilpti į vieną A4 puslapį. Pradėkite nuo
įdomiausios informacijos ir žemiau pridėkite pastraipas pagal įdomumą.
Geriausia tekstą siųsti pačiame e-laiške, o ne kaip priedą (Attachment).7

Reikalavimai pagal komunikacijos tipą
INFORMACINIAI STENDAI ir LENTELĖS

1. Jeigu projekto metu vykdomi infrastruktūros darbai, reikia pagaminti
informacinius stendus arba atminimo lenteles:
a)

lauko darbams – informaciniai stendai

b) vidaus darbai arba vieno pastato renovacija – atminimo lentelė

2. Informacinį stendą reikia pastatyti nuo darbų pradžios iki kol praeis 6
mėnesiai po darbų pabaigos.
3. Atminimo lentelę reikia pritvirtinti visam laikui geriausiai matomoje
renovuotų patalpų vietoje (pvz., prie įėjimo) po to, kai bus baigti darbai.
4. Informacinio stendo ir atminimo lentelės forma ir dydis nėra griežtai
nustatyti, tačiau šie vaizdo reklamos elementai turi būti aiškiai matomi ir
juose pateikiama informacija turi būti aiškiai perskaitoma.
5. Informacinio stendo ir atminimo lentelės ruošinius rasite Komunikacijos
8
vadovėlyje.
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Reikalavimai pagal komunikacijos tipą
VIEŠINIMO PRODUKTAI IR LIPDUKAI
ANT ĮRANGOS
1. Paprastai ant viešinimo produktų turėtų matytis:
a)

ES vėliava (logotipas)

b) Programos logotipas
c)

Užrašas apie ES finansavimą nacionaline kalba ir angliškai.

2. Jeigu dėl kai kurių viešinimo produktų dydžio ar formos, medžiagos ar
tikslo ant jų neįmanoma uždėti aukščiau išvardytų elementų, būtina
panaudoti bent ES vėliavą ir Programos interneto svetainės adresą
(www.enpi-cbc.eu). Šiuos išimtinius atvejus būtina suderinti su JTS.
3. Bet kurios projekto metu įsigytos prekės ar įranga turi būti pažymėtos ES
vėliava (logotipu), Programos logotipu ir užrašu: Įsigyta panaudojant Europos
Sąjungos paramą (ir Provided with the support of the European Union).

4. Lipdukų ant viešinimo produktų ir įrangos ruošinius rasite Komunikacijos
vadovėlyje.
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2 pratimas. ES vėliava ir
Programos dokumentas
TEISINGAI
NETEISINGAI
Abu logotipai
spalvoti, arba abu
nespalvoti

ES logotipas ne
mažesnis už
kitus logotipus
Teisinga ES logotipo versija (pvz.,
šiame pavyzdyje yra 13 žvaigždučių;
originale – 12 žvaigždučių)
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Reikalavimai pagal komunikacijos tipą
RENGINIAI

1. Renginių kvietimuose, programose ir registracijos lentelėse (dalyvių
sąrašuose), pranešimuose ir dalomojoje medžiagoje turi būti:
a)

ES vėliava (logotipas)

b) Programos logotipas
c)

Užrašas apie ES finansavimą nacionaline kalba ir angliškai.

2. Renginio patalpose reikia pakabinti ES vėliavą ir (arba) pastatyti stendą,
kuriame būtų ES vėliavėlė ir Programos logotipas.
3. Atsiskaitymo už projektą tikslais reikia kaupti kiekvieno renginio dalyvių
sąrašus, nuotraukas ir dalyvių apklausų lapus su renginių vertinimais.
4. Būtina gerokai iš anksto informuoti JTS apie svarbius projekto renginius,
kad JTS darbuotojai galėtų juose sudalyvauti.
5. Reklamuokite savo renginius Programos Facebook profilyje.
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Reikalavimai pagal komunikacijos tipą
VAIZDO IR GARSO MEDŽIAGA

1. Visoje vaizdo medžiagoje (interviu, reportažuose, filmuose ir t.t.) turi būti
(kaip pirmas ar paskutinis kadras):
a)

ES vėliava (logotipas)

b) Programos logotipas
c)

Užrašas apie ES finansavimą nacionaline kalba ir angliškai

d) Išlyga, kad ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją

2. Visoje garso medžiagoje (interviu, reportažuose) turi būti paskelbta:
“Šis [reportažas, interviu] buvo parengtas kaip projekto [projekto pavadinimas], kurį
finansuoja Europos Sąjunga per Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, dalis”.

3. Reklamuokite savo garso ir vaizdo medžiagą Programos interneto
svetainėje www.enpi-cbc.eu ir Facebook profilyje.
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3 pratimas. Mokama ir nemokama
reklama
Nemokama reklama:
• Paskelbiama (parodoma) nemokamai:
Mokama spaudos, radijo, televizijos
ir interneto reklama ir
komunikacija:
• Mokate, kad informaciją skelbtų
• Būtini ES viešinimo elementai
• Maketus ir ruošinius turi patikrinti
JTS atstovas ryšiams su visuomene
(siekiant išvengti klaidų)
Būtina laikytis ES viešinimo
reikalavimų

– Jūs išsiunčiate spaudos pranešimą ir
kuris nors laikraštis jį išspausdina
– Pakviečiate žurnalistus į savo renginį
ir jie apie jį rašo ir kalba
– Žurnalistai rašo ir rodo apie jūsų
projekto metu sukurtą objektą

Nebūtina laikytis ES viešinimo
reikalavimų.
BET turėtumėte pasistengti, kad
žurnalistai bent paminėtų tai, kad
projektą finansuoja ES!

Jeigu nepaminėtas ES finansavimas projektui, viešinimo produktas
neturėtų būti įtrauktas prie komunikacijos pasiekimo indikatorių.
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1 patarimas
Komunikacijoje svarbu ne žinios perdavimas, bet suvokimas!
Skaičiuojame rezultatus, ne produktus!

Veiksmingą komunikaciją lemia “NE”:
•
•

KLAIDINGAI informacijai (klaidoms, neteisingai informacijai ir logotipams)
•

Straipsniams, skelbimams ir klipams, kurių NIEKAS neskaito ir nežiūri
•

Krūvai lankstinukų ir brošiūrų, kurių NIEKAS neskaito
•

•
•

komunikacijai apie NIEKĄ

Interneto svetainėms, į kurias NIEKAS neužsuka

Renginiams, į kuriuos NIEKAS neateina ir kuriuose NIEKO nepasakoma
Tūkstančiams smulkmenų be JOKIOS ŽINIOS, kurias išmeta į šiukšliadėžę
14
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2 patarimas

1. Prieš žengdami bet kurį komunikacijos žingsnį, pasikonsultuokite su JTS
atstovu ryšiams su visuomene ir suderinkite maketus ir ruošinius.
2. Versdami tekstus visada naudokitės “vietos ekspertų” paslaugomis (jūsų
užsienio partnerių ir jų vertėjų).
3. Niekada neapleiskite vidinės komunikacijos (reguliarių e-laiškų ar
skambučių), kad vyktų tikras bendradarbiavimas ir niekas neliktų už borto.
4. Reklamuokite savo veiklą Programos interneto svetainėje www.enpicbc.eu ir Facebook profilyje (į jį pateksite per Programos tinklalapį).
5. Įrašykite ir kaupkite savo komunikacijos veiklos produktus projekto
ataskaitoms, lygindami situacijas “prieš projektą” ir jam psaibaigus (pvz.,
apgriuvęs pastatas ir renovuotas pastatas, šiukšlinas ir sutvarkytas parkas).
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4 pratimas. Komunikacijos produktai,
kurie pasiekia indikatorius
NETEISINGA
1. Naujienlaiškis

1.

2. Spaudos pranešimas

2.

3. Brošiūra
4. Renginys
5. Kepuraitės ir maškinėliai

3.
4.

5.

TEISINGA
Naujienlaiškis išsiųstas 400 gavėjų (tarp jų
– JTS)
Spaudos pranešimas išsiųstas į 10
laikraščių, iš kurių 3 išspausdino žinutę
Išspausdinta (300 vienetų) ir išdalyta (ten
ir ten) Brošiūra
Suorganizuotas renginys, dalyvavo 50
dalyvių, jie pasirašė dalyvių sąraše ir
įvertino renginį apklausos lapuose
Pagamintos kepuraitės (500 vnt.) ir
marškinėliai (200 vnt.) ir išdalytos tokio ir
tokio renginio dalyviams
16
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Informacijos šaltiniai

KELIAS: www.enpi-cbc.eu → sekcija PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

•

ES išorės veiksmų komunikacijos ir viešinimo vadovas – pagrindinis
EuropeAid generalinio direktorato dokumentas EKPP komunikacijai

•

Komunikacijos vadovėlis “5 “K” sėkmingai komunikacijai”:
–

ES ir Programos komunikacijos reikalavimai vienoje vietoje

–

Išverstas į nacionalines kalbas

–

Pratimai, skirti patikrinti Jūsų komunikacijos įgūdžius

–

Visos Programos komunikacijos koncepcija

–

Patarimai, kaip komunikuoti efektingai, veiksmingai ir lengvai

–

COPY-PASTE BIBLIOTEKA → ruošiniai, kuriuos galite kopijuoti ir įdėti į savo
spaudos pranešimus, straipsnius, brošiūras, lipdukus, informacinius stendus,
17
atminimo lenteles ir t.t.

INFORMACIJA

Giedrius Surplys
Atstovas ryšiams su visuomene
JUNGTINIS TECHNINIS SEKRETORIATAS
Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius
Tel. (8-5) 261 3809, faks. (8-5) 261 0498,
mob. +370 614 32124
giedrius.surplys@enpi-cbc.eu ; information@enpi-cbc.eu
www.enpi-cbc.eu
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