
prisiimti atsakomybę už informa-
vimo ir viešinimo priemonių
turinį ir užtikrinti jų kokybę;
saugoti ir galutinėje projekto
įgyvendinimo ataskaitoje pateikti
informaciją apie įgyvendintas
projekto viešinimo priemones;
projekto metu įsigytas mate-
rialines vertybes (įrangą, baldus,
techniką ir kt.) ar įrengtas
patalpas pažymėti žemiau
pateiktais logotipais. Ant trans-
porto priemonės ir kitų panašaus
pobūdžio (dydžio) daiktų išorės
klijuojamas lipdukas  (logotipas)
turi būti gerai matomas (20 x 80
cm).

Paramos gavėjai privalo:
 

Europos Sąjungos emblema
(vėliava);
Nuoroda „Europos Sąjunga“;
Veiksmų programos logotipas;
Nuoroda „Europos jūrų reikalų ir
žuvininkystės fondas“.

Visoms paramos gavėjo įgyvendina-
moms informavimo ir viešinimo
priemonėms pagal reglamento
(ES)Nr. 763/2014  priede nustatytus
grafinius standartus turi būti
taikomi šie techniniai elementai:
 

 
Paramos gavėjas turi užtikrinti, kad
dalyvaujantiesiems projekte (projek-
tą vykdantiems asmenims, projekto
tikslinėms grupėms, projekto rezul-
tatus naudojantiems asmenims) būtų
pranešta apie projekto finansavimą
iš EJRŽF.

V I E T O S  P R O J E K T Ų  

V I E Š I N I M A S

VIEŠINIMO 
REIKALAVIMAI

Informavimo kampanijos (praneši-
mai spaudai, populiarinimas ir
informavimas per televiziją, radijo
kanalais, informaciniai renginiai ir
parodos);
 
Popieriniai ir elektroniniai leidiniai
(knygos, plakatai, lankstinukai,
informaciniai biuleteniai, brošiūros,
skrajutės), garso, vaizdo reklaminė
medžiaga;
 
Paramos gavėjų interneto
tinklalapiai;
 
Išorinės ženklinimo priemonės
(lipdukai, kanceliarinės prekės su
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės
fondo (toliau – EJRŽF) atributika,
raktų pakabukai, reklaminiai mai-
šeliai ir kt. reklaminės priemonės).
 

PAGRINDINĖS VIEŠINIMO IR
INFORMAVIMO PRIEMONĖS

Jeigu paramos gavėjas nevykdo
gautos paramos viešinimo ar vykdo
jį   netinkamai, jam taikomos
sankcijos, nustatytos Sankcijų už
teisės aktų nuostatų pažeidimus
įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės
sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų
programos priemones taikymo
metodikoje,  patvirtintoje Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro
2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr.
3D-639 „Dėl Sankcijų už teisės aktų
nuostatų pažeidimus įgyvendinant
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus
2014–2020 metų veiksmų programos
priemones taikymo metodikos
patvirtinimo“

SANKCIJOSInformavimo ir viešinimo logoti-
pams  taikomos šios spalvos:

VIEŠINIMO MASTAI

Projektams, kurių tinkamų išlaidų
suma yra iki 50 000 Eur
(penkiasdešimt tūkstančių eurų)
imtinai, didžiausia tinkamų finan-
suoti viešinimo išlaidų suma yra iki
60 Eur;
 
Projektams, kurių tinkamų išlaidų
suma yra daugiau kaip 50 000 Eur
(penkiasdešimt tūkstančių eurų) iki
250 000 Eur (dviejų šimtų
penkiasdešimt tūkstančių eurų)
imtinai, didžiausia tinkamų finan-
suoti viešinimo išlaidų suma yra iki
435 Eur (keturių šimtų trisdešimt
penkių eurų).

Vietos projektų vykdytojai, gavę paramą pagal Lietuvos žuvininkystės
sektoriaus   2014–2020 metų veiksmų programą, yra atsakingi už
visuomenės informavimą apie gautą paramą.

Daugiau informacijos: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6b9ad520dcc711e59019a599c5cbd673/asr



Nustatytos spalvos: mėlyna (PANTONE REFLEX BLUE)
stačiakampio fonui. Žvaigždžių spalva – geltona (PANTONE
YELLOW).
 
Keturių spalvų derinys: naudojant keturių spalvų derinį
dviejų standartinių spalvų naudoti negalima. Keturių spalvų
derinyje dvi standartinės spalvos atkuriamos, naudojant
keturias spalvas iš keturių spalvų derinio. PANTONE YELLOW
spalva išgaunama naudojant 100 proc. „Process Yellow“.
Sumaišius 100 proc. „Process Cyan“ ir 80 proc. „Process
Magenta“ gaunama PANTONE REFLEX BLUE spalva.
 
Internete ir tinklalapio paletėje PANTONE REFLEX BLUE
atitinka interneto paletės spalvą RGB:0/0/153 (šešioliktainėje
sistemoje: 000099), o PANTONE YELLOW – RGB:255/204/0
(šešioliktainėje sistemoje: FFCC00).
 
Kai naudojama tik juoda spalva, stačiakampio kontūrai turi
būti pažymėti juodai, o žvaigždės turi būti atspaustos juodai
baltame fone.
 
Kai naudojama tik mėlyna spalva (PANTONE REFLEX BLUE),
visas fonas 100 proc. paliekamas mėlynas, o visos žvaigždės
atgaminamos spausdinant negatyvu baltai.
Jeigu neįmanoma išvengti spalvoto pagrindo, apveskite aplink
stačiakampį baltą liniją, kurios plotis sudaro 1/25 stačiakampio
aukščio.
 
 
 
 

LOGOTIPŲ SPAUSDINIMAS LOGOTIPŲ SPAUSDINIMAS

Naudojant logotipą būtina paisyti privalomos saugos
zonos. Privaloma logotipo saugos zona yra stačiakampis 
 laukas aplink logotipą. Jis nusakomas dydžiu x.

Naudojant logotipą spaudos leidiniuose būtina laikytis
atstumo nuo puslapio krašto, kuris neturėtų būti
mažesnis nei dydis a.

Naudojant logotipą kartu su kitais logotipais atstumas
tarp jų neturėtų būti mažesnis nei dydis  x.

Spaudoje šis logotipas naudojamas spausdinant bukletus,
plakatus, informacinius lapelius, lankstinukus ir kitus
panašius leidinius. Mažiausias logotipo dydis  l–35 mm.

Jeigu reikia naudoti mažesnį dydį (žymint smulkesnius
daiktus), naudojamas variantas be užrašų „EUROPOS
SĄJUNGA“ ir „EUROPOS ŽUVININKYSTĖS FONDAS“
paliekant užrašą „INVESTAVIMAS Į TVARIĄ
ŽUVININKYSTĘ“.

Vienspalvis logotipo variantas su devizu naudojamas spausdinant viena spalva:

Išsamus logotipo variantas su devizu naudojamas visada, išskyrus atvejus, kai to
neleidžia techninės spaudos galimybės ar ribotas plotas. Šis logotipas
naudojamas gaminant ir įrengiant parodų, masinių renginių stendus, įvairias
iškabas vidaus ir lauko reklamai. Taip pat šis logotipo variantas naudojamas
ekraninėje grafikoje.

GRAFINIAI EUROPOS SĄJUNGOS EMBLEMOS (VĖLIAVOS) STANDARTAI

Rengiant smulkias informavimo ir viešinimo priemones (įvairias smukias
kanceliarines priemones, pvz. pieštukus, tušinukus, trintukus) gali būti
naudojama tik Europos Sąjungos emblema (vėliava) su nuoroda „Europos
Sąjunga“ arba Europos Sąjungos emblema (vėliava) su nuoroda „Europos
Sąjunga“ ir Veiksmų programos logotipas:

Logotipus parsisiųsti galima: www.klaipedazvvg.lt/pareiskejams/naudinga-informacija/ 


