
Projekto rezultatų sklaida: 
kodėl, kada, kaip?



KODĖL BŪTINA VIEŠINTI?



KODĖL?

Didėja jūsų ir projekto 
partnerių žinomumas, 

gerėja įvaizdis

Naujos partnerystės, 
naujų projektų 
galimybės jums

Didėja ES programos 
„Erasmus+“ 

žinomumas, gerėja 
įvaizdis

Programos plėtra –
naujos, didesnės 

galimybės visiems



KAIP VIEŠINTI?



KOMUNIKACIJOS ŽMOGUS

Būtinai išsirinkite, kas iš jūsų
komandos bus atsakinga/s už
išorinę komunikaciją –

NES TAM BŪTINA SKIRTI 
PAKANKAMAI DĖMESIO IR 

TAI UŽIMA LAIKO



VIEŠINIMO KANALAI

1. Renginiai: susitikimai, 
diskusijos, kūrybinės 
dirbtuvės, seminarai 
(ir internetiniai) 
parodos, pristatymai 
ir t.t. 

2. Socialinė žiniasklaida, 
tinklaraščiai

3. Tradicinė žiniasklaida



KAIP PATEKTI Į 
ŽINIASKLAIDĄ?

Turėti aiškią vieną 
naujieną

Mokėti tą naujieną 
tinkamai pateikti



PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI



• Apimtis – apie 1 psl. 

• Forma:
– aiškiai įskaitomas ir adekvataus dydžio šriftas;

– tarpai tarp eilučių 1,5;

– firminis blankas;

– pastraipa „Apie organizaciją“

– kontaktinė informacija word faile.

• Turinys:
– teksto pavadinimas nelygu projekto pavadinimui;

– naudoti apverstos piramidės modelį;

– pasitelkti vaizdinę informaciją (grafikai, video, nuotraukos ir pan.).



Esmė (kas, ką, kada, kur, 
kodėl?)

Esmės plėtotė

Citatos pastraipa

Papildoma 
informacija





• Nuotraukos:

– kokybė;

– pavadinimai;

– leidimai;

– autorių teisės.

• Laiškas:

– subject eilutėje: pranešimo pavadinimas;

– teksto lauke pranešimo pristatymas, aktualizavimas, 
kontaktai.



Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas



Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių 
įstatymas



AGENTŪROS PRISIDĖJIMAS PRIE VIEŠINIMO

• Įdomius straipsnius apie projekto veiklas publikuojame
interneto puslapyje www.erasmus-plius.lt, skiltyje Dalyvių
įspūdžiai.

http://www.erasmus-plius.lt/


PROJEKTŲ REZULTATŲ SKLAIDOS PLATFORMA

• Platforma: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

• Platformoje suteikiama galimybė susipažinti su pagal Programą 
finansuojamais projektais, jų rezultatais, geraisiais pavyzdžiais.

• Visų finansuotų projektų santraukos yra automatiškai perkeliamos į 
rezultatų sklaidos platformą. Projektui atsiradus platformoje, projekto 
vykdytojai gauna automatinį laišką, kad gali įkelti papildomą informaciją 
apie organizaciją (pvz.: logotipą, kt.) ir instrukciją, kaip tai padaryti.

Instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=mmJ92JoApzM

Pasibaigus projektui, vykdytojai skatinami pasidalinti projekto rezultatais 
minėtoje platformoje. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://www.youtube.com/watch?v=mmJ92JoApzM


REIKALAVIMAI



PROGRAMOS MATOMUMAS

Ant visų sklaidos priemonių (leidinių, atributikos, kt.) dotacijos gavėjai turi 
pateikti Europos emblemą (vėliavą) ir informaciją, jog finansavimas jų 
rengimui gautas pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+“.

• Pavyzdys:

• Logotipus visomis kalbomis ir daugiau informacijos galima rasti čia:

• https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en


PROGRAMOS MATOMUMAS

Jeigu projekto sklaidos priemonės yra itin maži gaminiai (pvz.:
tušinukai) dotacijų gavėjai gali naudoti „Erasmus+“ programos
logotipą.



PROGRAMOS LOGOTIPO NAUDOJIMAS

1. Programos logotipas yra neverčiamas į kitas kalbas.

2. Programos logotipas turi būti aiškiai išskirtas (tapataus dydžio su
kitais logotipais).

3. 3. Mažiausias leistinas logotipo plotis – 1 cm.

4. Vienintelės galimos variacijos:



SPALVŲ KODAI



PROGRAMOS GRAFINIO ELEMENTO NAUDOJIMAS

• Visada 
permatomas;

• dydis, vieta 
nesvarbu;

• derinamas su 
informacijos bloku.

Daugiau
informacijos:
https://ec.europa.eu/pro
grammes/erasmus-
plus/promotional_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/promotional_en

