VIEŠINIMO
ATMINTINĖ



Viešinimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/ed70b9107edc11e4bc68a1493830b8b9?faces-redirect=true

Viešinimo priemonės turi būti pradėtos įgyvendinti IKI
PIRMOJO MOKĖJIMO PRAŠYMO PATEIKIMO
DIENOS.
Su kiekvienu mokėjimo prašymu reikia teikti viešinimo
informaciją, išskyrus avansinį mokėjimo prašymą.
Viešinimo informacija teikia ir su galutine projekto
įgyvendinimo ataskaita.

PAGRINDINĖS VIEŠINIMO PRIEMONĖS, KURIAS
GALI NAUDOTI PARAMOS GAVĖJAI, YRA ŠIOS:
plakatai;
 aiškinamieji stendai;
 informacinės lentos;
 straipsniai spaudoje;
 spaudos konferencijos, pranešimai spaudai;
 viešinimo renginiai;
 popieriniai ir elektroniniai leidiniai (pvz.,
lankstinukai, brošiūros, skrajutės), garso bei
vaizdo medžiaga;
 išorinės ženklinimo priemonės (pvz., lipdukai);
 paramos gavėjo tinklalapis.


REIKALAVIMAI VIEŠINIMO PRIEMONĖMS


naudoti teiginį, aiškinantį ES vaidmenį: „Europos
žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į
kaimo vietoves“ ir šiuos logotipus :

PARAMA - VIEŠINIMAS
nuo 10 000,00 Eur iki 49 999,99 Eur - ne mažesnį
kaip A3 formato plakatą.
 viršija 50 000,00 Eur - ne mažesnį kaip A3
formato plakatą arba įrengti stendą (700x1000
mm).


PARAMOS GAVĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
užtikrinti, kad visuomenė ir projekto dalyviai
būtų informuoti apie tai, jog
projektas
finansuojamas
iš
EŽŪFKP
ir
Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų;
 užtikrinti tinkamą viešinimo priemonių kokybę;
 atsakyti
už informacijos turinį, naudojamą
viešinimo priemonėse;
 saugoti
ir galutinėje projekto įgyvendinimo
ataskaitoje ir su kiekvienu mokėjimo prašymu
pateikti informaciją apie įgyvendintas projekto
viešinimo priemones.


LIPDUKAS


visas
paramos
projekto
lėšomis
įsigytas
materialusis turtas (automobiliai, kitos transporto
priemonės, žemės ūkio ir kita technika, įranga,
baldai) nuo jo įsigijimo gerai matomoje vietoje turi
būti pažymėtas (pvz., užklijuotas lipdukas).
Rekomenduojamas tokio lipduko dydis yra 10 x 28
cm;

INTERNETO SVETAINĖ


paramos gavėjo veiklai skirtoje interneto
svetainėje, jei tokia yra, pateikiamas projekto
pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas,
įskaitant projekto tikslus ir rezultatus, bei
pabrėžiamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto finansavimas.

LEIDINYS


jei pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis
yra išleidžiamas leidinys (lankstinukas, brošiūra,
skrajutė, el. leidinys ir kt.), jo antraštiniame lape
turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
įnašas
įgyvendinant projektą. Taip pat leidiniuose turi
būti pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už
leidinio turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją;

VAIZDO AR GARSO ĮRAŠAS


jei pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis
yra sukuriamas vaizdo ir (arba) garso įrašas,
jame turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
įnašas
įgyvendinant projektą. Taip pat vaizdo ir (arba)
garso medžiagoje turi būti paminėta ar pateiktos
nuorodos į subjektą, kuris atsako už informacijos
turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją;

MOKYMAI




jeigu pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis
yra organizuojami mokymai, renginiai ar
vykdomos kitos panašios veiklos, paramos gavėjas
(pvz., mokymo įstaiga, vietos veiklos grupė, Tinklo
narys) turi užtikrinti, kad projekto tikslinės grupės,
projekto rezultatais besinaudojantys asmenys būtų
informuoti apie projekto finansavimą iš EŽŪFKP ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Renginio plakatai, kvietimai į renginį, renginio
programos, dalomoji medžiaga ar kiti dokumentai turi
būti paženklinti logotipais. Taip pat renginio metu turi
būti naudojamos kitos vizualinės priemonės: plakatas
(A1 dydžio), vėliava (600 x 800 mm) ar ekrano
užsklanda, kuriuose vaizduojamas (-i) logotipas (-ai).

STRAIPSNIS SPAUDOJE
jei paramos gavėjas suteiktos paramos pagal
programą viešinimui pasitelkia straipsnio
publikavimą laikraštyje arba žurnale, tame
straipsnyje turi būti paminėtas EŽŪFKP ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas
įgyvendinant projektą.
 Taip pat straipsnyje turi būti pateiktos nuorodos į
subjektą, kuris atsako už informacijos turinį, ir į
Žemės ūkio ministeriją.
 Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų šiame
papunktyje nurodyto straipsnio spausdinimui
suma yra: 1 cm2 straipsnio regioninio dienraščio
3–5 puslapiuose – 0,94 Eur be PVM, o 1 cm2
straipsnio nacionalinio dienraščio 3–5 puslapiuose
– 1,31 Eur be PVM;


DIDŽIAUSIOS IŠLAIDŲ VIEŠINIMO
PRIEMONĖMS SUMOS




Parama iki 10 000,00 Eur – viešinimui iki 30,00 Eur be
PVM
Parama nuo 10 000,00 iki 50 000,00 Eur – viešinimui iki
60,00 Eur be PVM
Parama nuo 50 000,00 iki 250 000,00 Eur – viešinimui iki
435,00 Eur be PVM

Nustatyti įkainiai (Eur be PVM):
 A3 formato plakatas – 7,56 Eur
 A2 formato plakatas – 9,47 Eur
 Kitų dydžių plakatams – 30,00 Eur
 700x1000 mm stendui (montuojamam prie objekto
fasado)– 224,55 Eur
 700x1000 mm stendui (įbetonuotam į žemę) – 354,28 Eur
 Kitų dydžių plakatai ar stendai – ne daugiau kaip 290,00
Eur.

LIPDUKO PAVYZDYS

PLAKATO – STENDO PAVYZDYS










Aiškinamasis stendas turi būti
įrengtas
visuomenei
matomoje
projekto vykdymo vietoje.
Jame turi būti nurodomas ne tik
projekto
pavadinimas,
bet
ir
apibrėžiamas pagrindinis jo tikslas.
Aiškinamasis stendas ar nuolatinis
aiškinamasis stendas turi būti
tvirtinamas ar montuojamas prie
objekto fasado arba įbetonuojamas į
žemę.
Kai projekto bendra viešoji parama
viršija
50
000
Eur,
rekomenduojamas stendo dydis:
700x1000 mm.
Kai projekto, kuriuo buvo vykdomos
investicijos į infrastruktūrą, statybą
ar turto įsigijimą, bendra viešoji
parama viršija 500 000 Eur
rekomenduojamas
nuolatinio
aiškinamojo
stendo
dydis:
1400x2000 mm.

