PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. gegužės 22 d.
įsakymu Nr. D-212
KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO
SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTŲ TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kalvarijos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
(toliau – Programa) projektų (toliau – Projektų) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja
Projektų paraiškų teikimą, priėmimą, atranką, vertinimą, Projektų finansavimą, vykdymą ir lėšų
panaudojimo kontrolę.
2. Aprašas tvirtinamas, keičiamas ir papildomas Kalvarijos savivaldybės administracijos
direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) įsakymu.
II. PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR PRIĖMIMAS
3. Programos Projektams teikti kasmet yra skelbiamas konkursas, kurį organizuoja
Kalvarijos savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija).
4. Savivaldybės administracija organizuoja informacijos apie Projektų paraiškų
priėmimo sąlygas ir termino paskelbimą Savivaldybės administracijos interneto svetainėje.
5. Pranešimas apie Projektų paraiškų priėmimą skelbiamas ne vėliau kaip 20
kalendorinių dienų iki galutinio paraiškų priėmimo termino.
6. Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus vyriausiasis specialistassavivaldybės gydytojas (toliau – Savivaldybės gydytojas) Projektų paraiškų pateikimo laikotarpiu
konsultuoja visais Projektų paraiškų pateikimo klausimais.
7. Projektų paraiškos pagal nustatytą formą (1 priedas) pateikiamos Savivaldybės
administracijai (Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija).
8. Projektų paraiškas gali teikti ir Projektus vykdyti visuomeninės organizacijos,
ginančios visuomenės sveikatos interesus, biudžetinės, viešosios ir kitos įstaigos bei organizacijos,
kurių vienas iš veiklos tikslų yra į sveikatos gerinimą orientuota veikla (toliau – Pareiškėjas).
9. Projektai finansuojami, atsižvelgiant į prioritetines kryptis.
10. Prioritetinės kryptys:
10.1. Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija;
10.2. Fizinio aktyvumo skatinimas;
10.3. Aplinkos sveikata;
10.4. Sužalojimų prevencija;
10.5. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija;
10.6. Užkrečiamųjų ligų prevencija;
10.7. Psichinė sveikata.
11. Pareiškėjas gali teikti ne daugiau kaip dvejų Projektų paraiškas, atitinkančias
skirtingas prioritetines kryptis.
12. Pareiškėjai, neatsiskaitę Savivaldybės administracijai už gautas lėšas ar neįvykdę
kitų sutartinių įsipareigojimų, neturi teisės dalyvauti ateinančių metų Projektų paraiškų priėmime.
13. Projektų veiklose gali dalyvauti tik Kalvarijos savivaldybės gyventojai.

III. PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA
14. Projektų paraiškos vertinamos per 20 kalendorinių dienų nuo paskutinės Projektų
paraiškų priėmimo dienos.
15. Projektų paraiškas finansavimui gauti vertina Administracijos direktoriaus įsakymu
sudaryta komisija.
16. Jeigu Projektų paraiškos pateiktos ne pagal reikalavimus (neužpildyta paraiška,
nepateikti reikalaujami priedai ar pan.), Projektų paraiškos nevertinamos.
17. Komisijos narys negali dalyvauti vertinant Projekto paraišką, jei jis yra Pareiškėjas,
Projekto vadovas, atstovas ar jei yra kitų aplinkybių, keliančių privačių ir viešųjų interesų konfliktą.
18. Projektų paraiškos vertinamos pagal Projekto paraiškos vertinimo anketoje (2
priedas) nurodytus vertinimo kriterijus. Prioritetas teikiamas ilgalaikiams (tęstiniams) projektams.
19. Projektų paraiškos įvertinamos balais. Projekto paraišką vertina komisijos nariai,
kiekvienas atskirai. Didžiausias balų skaičius, kurį Projekto paraiškai gali skirti vienas komisijos
narys, – 60. Po to apskaičiuojamas komisijos narių skirtų balų vidurkis. Projektų paraiškos,
įvertintos 29 ir mažiau balų, siūlomos nefinansuoti.
20. Vertinant Projektų paraiškas, gali būti finansuojama mažesnė lėšų suma, negu yra
prašoma, ar nefinansuojama atitinkama priemonė, jeigu:
20.1. lėšų poreikis konkrečiam Projektui vykdyti yra nepakankamai pagrįstas ir
detalizuotas;
20.2. Pareiškėjas, anksčiau vykdęs pateiktą Projektą, nesugebėjo panaudoti skirtų lėšų;
20.3. pagal faktinį turimų lėšų kiekį visiems Projektų atitinkamos priemonės
vykdytojams negali būti skirta visa prašoma suma.
21. Jeigu Projektui įgyvendinti skiriama mažesnė suma nei nurodyta paraiškoje,
Pareiškėjas turi teisę sumažinti projekto įgyvendinimo darbų mastą, tačiau neturi teisės keisti
paraiškoje nurodytų tikslų ir veiklos turinio.
22. Projektas gali būti nefinansuojamas jeigu jame numatytos veiklos yra susijusios su
tiesiogine Pareiškėjo veikla arba tas veiklas atlieka kitos institucijos ir jos patenkina gyventojų
poreikį.
IV. PROJEKTŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMAS
23. Projektų paraiškos yra finansuojamos Programos lėšomis.
24. Programai įgyvendinti lėšos planuojamos Kalvarijos savivaldybės (toliau –
Savivaldybės) biudžete Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
25. Programos lėšos naudojamos Programos priemonėms finansuoti ir remti:
25.1. Projektams finansuoti ir remti;
25.2. aplinkos sveikatinimo projektams finansuoti ir remti;
25.3. Sveikatos tarybos veiklos programai finansuoti.
26. Programos finansavimo šaltiniai:
26.1. Savivaldybės biudžeto asignavimai;
26.2. 20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
lėšų;
26.3. savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos;
26.4. kitos teisėtai įgytos lėšos.
27. Pareiškėjas gautas lėšas privalo naudoti tik pagal paskirtį.
28. Projektui vykdyti gautos lėšos negali būti naudojamos:
28.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, už kurias yra mokama iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, teikti;
28.2. valstybės lėšomis finansuojamoms visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms
teikti;
28.3. patalpų rekonstrukcijos, remonto, statinių statybos išlaidoms apmokėti;
28.4. ilgalaikiam turtui įsigyti;

28.5. atlyginimams ir komandiruotpinigiams išmokėti;
28.6. Pareiškėjo įsiskolinimams apmokėti.
V. PROJEKTŲ FINANSAVIMAS
29. Savivaldybės tarybai patvirtinus Programą ir jos sąmatą, Savivaldybės
administracija per dvi savaites raštu arba elektroniniu paštu praneša apie priimtą sprendimą
Pareiškėjui.
30. Su Pareiškėju, kuriam skirtas finansavimas, Savivaldybės administracijos
direktorius pasirašo sutartį.
31. Jei Pareiškėjas per Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytą terminą
nepasirašo sutarties, laikoma, kad Pareiškėjas nepajėgus vykdyti pateikto Projekto ir finansavimas
neskiriamas.
VI. PROJEKTŲ VYKDYMO IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖ
32. Projekto įgyvendinimą pagal savo kompetenciją kontroliuoja Savivaldybės
gydytojas. Savivaldybės gydytojas turi teisę iš anksto nepranešęs atvykti patikrinti, kaip vykdoma
Projekte numatyta priemonė.
33. Savivaldybės administracija prireikus gali pareikalauti, kad priemonės vykdytojas
pateiktų ataskaitą apie darbų eigą ir lėšų panaudojimą.
34. Pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsako už Projekto įgyvendinimą ir tikslinį lėšų
panaudojimą, Projekto veiklos viešinimą bendruomenei (per žiniasklaidos priemones, leidinius,
susitikimus su bendruomene ir kt.).
35. Pristatant Projektą bendruomenei, Savivaldybės administracija turi būti minima kaip
priemonę finansavusi institucija.
36. Pareiškėjas už veiklą ir lėšų panaudojimą atsiskaito sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, pateikiant biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą ir išlaidas pateisinančių
dokumentų kopijas bei projekto įgyvendinimo ataskaitą (3 priedas).
37. Savivaldybės administracija turi teisę sustabdyti Projekto finansavimą Pareiškėjui,
nevykdančiam sutartyje ar šiame įsakyme numatytų įsipareigojimų arba naudojančiam lėšas ne
pagal paskirtį, ir pareikalauti grąžinti gautas lėšas.
38. Projektui skirtas ir nepanaudotas lėšas Pareiškėjas privalo grąžinti į Savivaldybės
administracijos nurodytą sąskaitą iki einamųjų metų gruodžio 20 dienos.
39. Metinę Programos įvykdymo ataskaitą Savivaldybės administracija teikia
Savivaldybės tarybai, kaip Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų
įgyvendinimo ataskaitos sudėtinę dalį.
40. Lėšų panaudojimo kontrolė vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
41. Už Aprašo nuostatų nesilaikymą atsakoma Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.
__________________________________________

Kalvarijos savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos
tvarkos aprašo
1 priedas
______________________________________________________________________________
(Pareiškėjo pavadinimas)
PARAIŠKA
DĖL DALYVAVIMO KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS
RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSE
_________________ Nr. ___________
Kalvarija
1. Bendroji informacija apie projektą
1.1. Projekto pavadinimas Šiame lauke nurodomas projekto, kuriam įgyvendinti prašoma lėšų,
pavadinimas ir galima jo santrumpa. Projekto pavadinimas turėtų
būti trumpas ir aiškus, nusakantis paties projekto idėją. Esant ilgam
projekto pavadinimui, siūloma, paraiškoje jį minint pirmą kartą,
rašyti visą pavadinimą, o skliausteliuose nurodyti santrumpą ir
vėliau vartoti vien santrumpą.
Šiame lauke nurodoma kokį Kalvarijos savivaldybės visuomenės
1.2. Programos projekto
prioritetas
sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetą atitinka
projektas.
1.3. Bendra projekto vertė Šiame lauke nurodoma bendra projekto vertė eurais.
(Eur)
1.4. Prašoma iš visuomenės Šiame lauke nurodoma prašoma iš visuomenės sveikatos rėmimo
sveikatos rėmimo
specialiosios programos projekto paramos lėšų suma eurais.
specialiosios programos
projekto paramos lėšų
suma (Eur)
1.5. Pareiškėjo finansinis
indėlis į projektą (Eur)

Šiame lauke nurodoma, kokia suma (eurais) pareiškėjas prisideda
prie projekto įgyvendinimo.

1.6. Pareiškėjo partnerio (- Šiame lauke nurodoma, kokia suma (eurais) pareiškėjo partneris
ių) finansinis indėlis į
(-iai) prisideda prie projekto įgyvendinimo.
projektą (Eur)
2. Informacija apie pareiškėją
2.1. Pareiškėjo duomenys
pareiškėjo
pavadinimas
kodas
2.1.2. Buveinės adresas gatvė
namo numeris
2.1.1. Pareiškėjo
rekvizitai

2.1.3. Atsakingas
asmuo (institucijos
vadovas arba jo
įgaliotas asmuo)
2.1.4. Kontaktinis
asmuo, projekto
vadovas

pašto kodas
vietovė
telefono numeris
fakso numeris
el. pašto adresas
atsiskaitomoji
sąskaita, banko
pavadinimas, banko
kodas
vardas, pavardė
pareigos
vardas, pavardė
pareigos
telefono numeris
fakso numeris
el. pašto adresas

3. Informacija apie pareiškėjo partnerį (-ius)
3.1. Ar pareiškėjas turi  taip
partnerį (-ių)
 ne
Jeigu pažymima „ne“, tolesnė informacija, susijusi su
partneriais, nepildoma.
3.2. Pareiškėjo partnerio (-ių) duomenys
Eil.
Nr.

Partnerio pavadinimas

Kodas

Buveinės adresas
Gatvė, namo numeris, Tel., faksas, el. pašto
pašto kodas, vietovė
adresas

4. Situacijos analizė / projektu sprendžiamos problemos pagrindimas (ne daugiau kaip 1 A4
formato lapas)
Šiame lauke nurodoma problema (-os), kurią (-ias) siekiama spręsti įgyvendinant projektą, kiek ir kaip
ji aktuali ir kt., Jūsų įstaigos / organizacijos vaidmuo sprendžiant problemą ir pan. Problemos
aktualumas pagrindžiamas statistiniais duomenimis.
5. Projekto santrauka (iki 500 simbolių)

5.1. Projekto tikslas: Projekto tikslas turi užtikrinti aktualios problemos sprendimą. Iškeltas projekto
tikslas turi būti pasiektas per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Projektas negali turėti daugiau kaip
vieną tikslą, tikslui pasiekti negali būti numatomi daugiau kaip trys uždaviniai, vienam uždaviniui
negalima priskirti daugiau kaip penkių veiklų.
1.
...
5.2. Projekto uždaviniai: Uždavinys turi atsakyti į klausimą, ką reikia padaryti, kad tikslas būtų
pasiektas.
1.
2.
...
5.3. Projekto veiklų aprašymas (Projekto veiklos yra konkretūs veiksmai, kuriuos įgyvendinus
bus pasiektas iškeltas uždavinys)
Eil.
Nr.

Veiklos aprašymas

Projekto veiklos pavadinimas

1.1. Nurodomas projekto veiklos
pavadinimas

Aprašoma įvardyta veikla, nurodant, kaip bus įgyvendinama
priemonę, kokios priemonės ir kokiais kiekiais bus
įgyvendinamos vykdant šią veiklą.

1.2.
...
2.1.
2.2.
5.4. Projekto laukiami rezultatai
Projekto laukiami rezultatai turi atitikti projekto tikslą.
6. Projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės)
6.1. Projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės)
Nurodoma, kokioms visuomenės grupėms reikšmingas projekto įgyvendinimas.
6.2. Projekto tikslinės (-ių) grupės (-ių) narių skaičius
Nurodoma, kokiam kiekvienos tikslinės grupės narių skaičiui šis projektas yra skiriamas.
6.3. Tikslinės (-ių) grupės (-ių) įtraukimas į projektą (aprašyti, kokiu būdu atrinksite
tikslinę (-es) grupę (-es) ir įtrauksite į projektą)
Aprašoma, kokiu būdu kiekvienos tikslinės grupės nariai bus atrenkami ir įtraukiami į projektą.

7. Projekto įgyvendinimo rodikliai
Eil.
Nr.

Projekto veiklos pavadinimas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo
vienetas

Kiekybinė
išraiška

1.
2.
...
8. Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas
8.1. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė (mėnesiais) (įrašyti, kiek mėnesių iš viso projektas
bus vykdomas)

9. Projekto biudžetas
9.1. Visos išlaidos: (užpildoma pridedama lentelė)
Išlaidų detalizavimas
Eil.
Išlaidų
Išlaidų
Reikalinga Prašoma
(paaiškinimai/skaičiavimai/detalizavimas,
suma
suma
Nr. pavadinimas paskirtis nurodant preliminarius fizikinius kiekius
(Eur)
(Eur)
ir sumas)
1.
2.
...
Iš viso:
10. Su paraiška pateikiami dokumentai
Eil.
Nr.
10.1.
10.2.
10.3.

Lapų
skaičius

Dokumentas
Organizacijos registracijos pažymėjimo kopija (privaloma)
Papildomi dokumentai (raštai, rekomendacijos, protokolų išrašai ir kt.), susiję su
projekto įgyvendinimu
Pagrindiniai projekto vykdytojai, jų kvalifikacija, išsilavinimas, darbo patirtis,
pareigos
Pateikiamų dokumentų lapų skaičius, iš viso:

______________________________
(Pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

_____________
(parašas)

___________________
(vardas ir pavardė)

Kalvarijos savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos
tvarkos aprašo
2 priedas
PROJEKTO PARAIŠKOS VERTINIMO ANKETA
________________
(data)

Kalvarija
Pareiškėjo pavadinimas: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Projekto pavadinimas: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Eil.
Nr.
1.

Projekto vertinimo kriterijai
Projekto aktualumas

1.1.

Veiklos
naudingumas

1.2.

Veiklos
efektyvumas

1.3.

Projekto atitiktis
sveikatinimo
krypčių prioritetams

2.

Projekto adresatas

2.1.

Projekto dalyviai

2.2.

Pritraukimas

3.
3.1.

3.2.

Maksimalus
galimų balų
skaičius

Ar pasiūlymas yra aktualus,
atsižvelgiant į konkrečios
tikslinės grupės poreikius
Ar numatoma projekto veikla
bus efektyvi ją įgyvendinant
praktikoje
Ar projektas atitinka Kalvarijos
savivaldybės sveikatinimo
krypčių prioritetus nurodytus
Kalvarijos savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos
projektų administravimo
tvarkos apraše.
Ar aiškiai numatyta, kokioms
tikslinėms grupėms reikšmingas
projekto įgyvendinimas
Ar numatyti konkretūs veiksmai
ir priemonės, įtraukiantys
Kalvarijos savivaldybės
gyventojus į projektą

3

3

3

3

3

Turinys
Ar projekto tikslai ir uždaviniai
yra suformuluoti aiškiai ir
Tikslai ir uždaviniai
konkrečiai, realūs, padėsiantys
siekti užsibrėžtų tikslų
Ar numatomos vykdyti
Priemonės
priemonės leis pasiekti tikslus ir
numatomus rezultatus

3

3

Surinktų balų
skaičius

3.3.
4.
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
5.
5.1.

5.2.

5.3.

Laukiami rezultatai

Ar laukiami projekto rezultatai,
susiję su projekte numatyta
veikla, yra konkretūs ir realūs

3

Organizavimas
Ar organizacijos turimi
Organizacijos
žmogiškieji resursai yra
resursai
pakankami planuojamam
projektui įgyvendinti
Projekto veiklos
Ar siūlomas projekto veiklos
planas
planas gerai suplanuotas
Ar planuojami naudoti metodai
Metodologija
geriausiai tinka projektui
įgyvendinti
Ar projektas yra tęstinis, jeigu
Tęstinumas
taip, ar projekto tęstinumo
būtinybė yra aiškiai pagrįsta
Lėšų panaudojimo efektyvumas
Ar išlaidos yra susijusios su
Realus lėšų poreikis
projekte numatomomis
veiklomis
Ar pagrįstas prašomų lėšų
reikalingumas
Ar projektui įgyvendinti
Lėšų panaudojimas reikalingos lėšos bus
naudojamos taupiai ir efektyviai
Ar projekto lėšos yra
numatomos skirti tikslinei
grupei
Ar projektui įgyvendinti yra
Kiti finansavimo
numatytas finansavimas iš kitų
šaltiniai
šaltinių
Bendra balų suma:

4

4
4

4

4
4
4

4

4
60

Projekto privalumai
(daug dalyvių, konkrečios argumentuotos
veiklos, atitinka prioritetines sritis ir t. t.)

Projekto trūkumai
(mažas dalyvių skaičius, neargumentuotas
veiklos planas, nepagrįstas biudžetas ir t. t.)

Projekto veiklos, išlaidos, kurių
siūloma nefinansuoti arba finansuoti
iš dalies (kokiai priemonei ir kiek siūloma
skirti lėšų)

Komisijos nario išvada
(projektą siūloma finansuoti, nefinansuoti, iš
dalies finansuoti)
Projekto įvertinimas
Nuo 30 iki 60 balų – projektas remtinas, 29 ir mažiau balų – projektas atmestinas.

Komisijos narys

___________________
(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kalvarijos savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos
tvarkos aprašo
3 priedas
_______________________________________________________________________________________________
(Pareiškėjo pavadinimas)

________________________________________________________________________________
(kodas, adresas, telefonas)

PROJEKTO ,,_____________________________________“ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
(projekto pavadinimas)

______________
(data)

Kalvarija
1. Projekto vertė:

Kalvarijos savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšos

Kitų šaltinių lėšos

1.1. Skirta lėšų (Eur)
1.2. Panaudota lėšų (Eur)
2. Trumpas projekto įgyvendinimo aprašymas (aprašyti (iki 10 sakinių), kas pasikeitė,
įgyvendinus projektą)

3. Pasiektų rezultatų apibūdinimas:
3.1. Pasiektas tikslas
1.
3.2. Įgyvendinti uždaviniai
1.
...
4. Projekto vykdytojai (reikia nurodyti visus fizinius asmenis, kurie vykdė projektą, pvz., skaitė
paskaitas, vedė grupinius užsiėmimus, konsultavo ar koordinavo projekto veiklą)
Pvz., projektą įgyvendino..................................asmenys (-ų)

5. Projekto tikslinės grupės apibūdinimas:
5.1. Dalyvių skaičius (pateikti dalyvių sąrašus)
Pastaba. Esant galimybei

5.2. Reikia aprašyti, kokiai gyventojų grupei buvo skirtas projektas

6. Konkretūs vykdyto projekto įgyvendinimo darbai (užpildomos lentelės).
RENGINIAI
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Gautos naudos
apibūdinimas

Renginio
data

Dalyvių
skaičius

Renginio
vieta

Atsakingas
asmuo

PASKAITOS / SEMINARAI
Eil.
Nr.

Tema

Lektorius
(vardas,
pavardė,
institucija)

Data

Vieta

Dalyvių
skaičius

Atsakingas
asmuo

Atlikimo
vieta

Paslaugos
gavėjų
skaičius

Atsakingas
asmuo

PASLAUGOS
Eil.
Nr.

Paslaugos
pavadinimas

Gautos naudos
apibūdinimas

Data

7. Projekto rezultatų vertinimas (užpildoma lentelė).
Eil. Nr.

Projekto vertinimo kriterijai
(nurodomas rodiklio pavadinimas)

Planuotas rodiklis

Pasiektas rodiklis

8. Visuomenės informavimas ir projekto viešinimas (reikia nurodyti, kokiu būdu buvo informuojama
miesto bendruomenė apie vykdomą projektą, nurodyti konkrečias interneto svetaines, straipsnius spaudoje,
pateikiant laikraščių pavadinimus ir datas, kada pasirodė straipsnis, pridėti lankstinuko, atmintinės ar
skelbimo kopiją)

Pateikiama projekto informavimo ir viešinimo priemonių pavyzdinė lentelė:
Eil.
Informavimo ir viešinimo priemonės
Viešinimo dažnumas ir data
Nr.
pavadinimas
(nurodyti vieną kartą ar kelis kartus, nuolat;
nurodyti viešinimo datą)
1.

Laikraštis (pvz., Kalvarijos laikraštis, kiti)

2.

Televizija

3.

Projekto vykdytojo interneto svetainė
(nurodyti)

4.

Informavimas ir viešinimas renginių metu
(pvz., konferencijų, seminarų, spaudos
konferencijų, parodų vaizdinė medžiaga)

Pvz., 1 straipsnis, pavadinimas, skelbtas
(pridedama)
Pvz., projektas pristatytas 2014-05-27 19 val.
žinių laidos metu
Pvz., svetainėje, nuoroda, informacija apie
projektą skelbiama ir atnaujinama nuolat

5.

Popieriniai ir elektroniniai leidiniai (plakatai,
lankstinukai, informaciniai biuleteniai,
brošiūros, skrajutės, garso ir vaizdo,
reklaminė medžiaga, kitos priemonės)

6.

Aiškinamieji ir informaciniai stendai
(laikinieji, nuolatiniai)

7.

Išorinės ženklinimo priemonės (lipdukai,
kanceliarinės prekės su projekto atributika ir
kt.)

8.

Pranešimas spaudai, naujienų agentūroms

9.

Kitos priemonės (kvietimai, skelbimai
organizatoriaus būstinėje ar kt.)

Pridedama, jei turima

Pvz., išdalyta 200 skrajučių 2014-04-15
(renginio pavadinimas) metu
Pvz., pastatyti 3 nuolatiniai informaciniai
stendai (vietos pavadinimas)
Pvz., išleista ir išdalyta 150 rašiklių su projekto
atributika, per visą projekto
įgyvendinimo laikotarpį
Pvz., nusiųsti 2 informaciniai pranešimai BNS
naujienų agentūrai, skelbti 2014-06-18,
tema/pavadinimas ir
2014-09-05 tema/pavadinimas

9. Kita svarbi informacija (reikia nurodyti papildomą informaciją, kuri nepaminėta prie
ankstesnių punktų)

Įstaigos (organizacijos) vadovas __________________
(parašas)

_____________________________
(vardas ir pavardė)

A.V.

Projekto vadovas

__________________
(parašas)

____________________________
(vardas ir pavardė, telefonas)

