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Vidaus saugumo fondo visuomenės informavimo ir viešinimo gairės skirtos šio fondo lėšomis įgyvendinamų 
projektų vykdytojams. Čia pateikiama bendra informacija apie fondą bei pristatomos pagrindinės gairės, 
kuriomis reikia vadovautis viešinant įgyvendinamus projektus bei pasiektus rezultatus.

Pagrindinis visų informavimo ir viešinimo priemonių tikslas yra užtikrinti projektams įgyvendinti skirtų 
fondo finansinės paramos lėšų panaudojimo skaidrumą, Europos Sąjungos (toliau – ES) teikiamos 
paramos žinomumą ir atpažįstamumą.

Trumpai apie Vidaus saugumo fondą
Vidaus saugumo fondas (toliau –  VSF, fondas) 2014–2020 m. ES valstybėms narėms padės įgyvendinti 
vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų 
valdymą.  
Šis fondas taip pat remia naujų informacinių sistemų, tokių kaip atvykimo / išvykimo sistemos ir  
Registruoto keleivio sistemos, įdiegimą.

Atsakinga institucija administruoti Vidaus saugumo fondą Lietuvoje paskirta Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerija (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 826 „Dėl Vidaus 
saugumo fondo administravimo“).

VSF sudaro 2 priemonės:
     •   Išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

(ES) Nr. 515/2014) (VSF-Sienos), pagal kurią Lietuvai skirta 24 704 873 eurų nacionalinei programai 
įgyvendinti ir 154 mln. eurų  specialios tranzito schemos (Rusijos piliečių tranzitui į / iš Kaliningrado sritį) 
funkcionavimui užtikrinti;

     •   Policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės 
paramos priemonė (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 513/2014) (VSF-Policija), 
pagal kurią Lietuvai skirta 16 120 656 eurų.

VSF-Sienų priemone finansuojamos veiklos, kurios 2007–2013 m. buvo įgyvendinamos Išorės sienų fondo 
lėšomis.

Veiklos, remiamos pagal VSF-Policijos priemonę, iki 2014 m. buvo finansuojamos pagal šias programas: 
„Nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu“ (ISEC) ir „Terorizmo ir kitos su saugumu susijusios 
rizikos prevencija, parengtis ir padarinių valdymas“ (CIPS). 

VSF-Sienų priemonė padeda Lietuvai siekti šių tikslų:
     •   remti bendrą vizų politiką, siekiant palengvinti teisėtą keliavimą, užtikrinti aukštos kokybės paslaugas 

prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims, laikytis vienodo požiūrio į trečiųjų šalių piliečius ir  
spręsti neteisėtos imigracijos klausimą;

     •   remti integruotą sienų valdymą ir skatinti tolesnį su sienų valdymu susijusių priemonių derinimą.

http://www.vrm.lt/get_file.php?file=bjJHU3ptZWthZENYbnBObHlhM0dyMmpZbFoxcVlwdVR4WmVXbDUlMkJVbXNWcG9aclRacFpnekdxbnlLbkpaWnF2bDlqQ25aWmVhOCUyQlMycGlUbXRWdjFwJTJCVWtkS1ZucFRHbXBpV25wcXF4NlpzMHNkZm1LWnQxWlRUWlpOcTBteVFicCUyRkh4V0dibHN4cXBjaWJtYW5MYUd6ZHhKWmttV3pQbGN1WTE1cVVsOGVhbTVyU1o1cG1sV1pyeUdhWmFNdG5iTmJIbEppV2NaN0V1SmpKbmN5YWdadUZsNiUyQlhlbWF4bVlqRmlabFd5NFZvdXBwZWFxQnV4NWZNYXA5eW9HWSUzRA==
http://www.vrm.lt/get_file.php?file=bjJHU3ptZWthZENYbnBObHlhM0dyMmpZbFoxcVlwdVR4WmVXbDUlMkJVbXNWcG9aclRacFpnekdxbnlLbkpaWnF2bDlqQ25aWmVhOCUyQlMycGlUbXRWdjFwJTJCVWtkS1ZucFRHbXBpV25wcXF4NlpzMHNkZm1LWnQxWlRUWlpOcTBteVFicCUyRkh4V0dibHN4cXBjaWJtYW5MYUd6ZHhKWmttV3pQbGN1WTE1cVVsOGVhbTVyU1o1cG1sV1pyeUdhWmFNdG5iTmJIbEppV2NaN0V1SmpKbmN5YWdadUZsNiUyQlhlbWF4bVlqRmlabFd5NFZvdXBwZWFxQnV4NWZNYXA5eW9HWSUzRA==
http://www.vrm.lt/get_file.php?file=bjJHU3ptZWthZENYbnBObHlhM0dyMmpZbFoxcVlwdVR4WmVXbDUlMkJVbXNWcG9aclRacFpnekdxbnlLbkpaWnF2bDlqQ25aWmVhOCUyQlMycGlUbXRWdjFwJTJCVWtkS1ZucFRHbXBpV25wcXF4NlpzMHNkZm1LWnQxWlRUWlpOcTBteVFicCUyRkh4V0dibHN4cXBjaWJtYW5MYUd6ZHhKWmttV3pQbGN1WTE1cVVsOGVhbTVyU1o1cG1sV1pyeUdhWmFNdG5iTmJIbEppV2NaN0V1SmpKbmN5YWdadUZsNiUyQlhlbWF4bVlqRmlabFd5NFZvdXBwZWFxQnV4NWZNYXA5eW9HWSUzRA==
http://www.vrm.lt/get_file.php?file=bjJHU3ptZWthZENYbnBObHlhM0dyMmpZbFoxcVlwdVR4WmVXbDUlMkJVbXNWcG9aclRacFpnekdxbnlLbkpaWnF2bDlqQ25aWmVhOCUyQlMycGlUbXRWdjFwJTJCVWtkS1ZucFRHbXBpV25wcXF4NlpzMHNkZm1LWnQxWlRUWlpOcTBteVFicCUyRkh4V0dibHN4cXBjaWJtYW5MYUd6ZHhKWmttV3pQbGN1WTE1cVVsOGVhbTVyU1o1cG1sV1pyeUdhWmFNdG5iTmJIbEppV2NaN0V1SmpKbmN5YWdadUZsNiUyQlhlbWF4bVlqRmlabFd5NFZvdXBwZWFxQnV4NWZNYXA5eW9HWSUzRA==
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ES pagal VSF-Sienos priemonę kompensuoja Lietuvai negautus tranzito vizų mokesčius ir papildomas išlaidas, 
patirtas įgyvendinant supaprastinto tranzito dokumento (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento 
(STGD) sistemą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 693/2003 ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 694/2003.

VSF-Policijos priemone Lietuvoje koncentruojamasi į šias sritis:
     •  kovą su prekyba narkotikais;
     •  antikorupcines priemones;
     •  kovą su kibernetiniu nusikalstamumu;
     •  Sąjungos politikos, susijusios su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, įgyvendinimą;
     •  valstybės saugumui kylančios rizikos ir krizių valdymą.
ES biudžeto skiriama paramos dalis negali viršyti 75 proc. visų tinkamų finansuoti pagal nacionalinę  
VSF 2014–2020 m. programą įgyvendinamo projekto išlaidų.

Projektų viešinimas ir rezultatų sklaida
Už tinkamą įgyvendinamų projektų viešinimą ir viešinimo rezultatus tiesiogiai atsakingi projektų vykdytojai.

Viešinant VSF lėšomis finansuojamą projektą, privaloma naudoti šias viešinimo priemones:
    •   įrengti informacinį stendą ir atminimo lentą arba nuolatinį aiškinamąjį stendą (privaloma, jei projektas 

atitinka nustatytas sąlygas –  žr. 11 psl.);
    •   ir įgyvendinti bent dvi informavimo ir viešinimo priemones (išskyrus Specialiosios tranzito schemos 

papildomų veiklos sąnaudų projektams, kuriems įgyvendinti pakanka pasirinkti vieną viešinimo priemonę):
 -   pranešimas spaudai;
 -   informacija interneto svetainėje;
 -   įrangos ir technikos žymėjimas;
 -   renginiai: kursai, konferencijos, seminarai, mugės, parodos, kt.;
 -   informaciniai leidiniai;
 -   kitos projektų vykdytojų siūlomos priemonės.

Viešinimo priemonės bei jų kiekis turi būti pasirenkamos ir planuojamos atsižvelgiant į įgyvendinamo projekto 
mastą, pobūdį, tikslinę auditoriją.

Visose VSF lėšomis finansuojamų projektų informavimo ir viešinimo priemonėse turi būti informacija apie tai, 
kad projektas bendrai finansuojamas VSF lėšomis, taip pat naudojamas fondo logotipas. 

VSF viešinime be projektų vykdytojų dalyvauja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (fondo 
viešinimas nacionaliniu lygiu) ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=43270&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=43270&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=46485&p_tr2=2
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Vizualus fondo  
identitetas
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Fondo logotipas ir jo naudojimas
Vidaus saugumo fondo logotipas yra sudarytas iš 3 dalių: ES emblemos, stilizuotos VSF logotipo dalies bei 
prie jos komponuojamo užrašo „Vidaus saugumo fondas“. Visi išvardinti elementai yra sujungti į bendrą 
kompoziciją, kurios dydžių proporcijos, išdėstymo eiliškumas negali būti keičiamas. VSF logotipas turi būti 
naudojamas pagal šiose gairėse pateiktą pavyzdį.

Informavimo ir viešinimo priemonėse patariama naudoti spalvotą logotipo variantą.

Vienspalvis VSF logotipas naudojamas tuomet, kai nėra galimybių naudoti spalvoto ženklo, pvz., vienspalviuose 
leidiniuose, dokumentuose, skirtuose kopijavimui, ant priemonių, kurios bus graviruojamos, ir pan.

       

Mažiausias rekomenduojamas logotipo plotis – 30 mm, jei naudojamas spalvotas variantas, ir 25 mm, jei 
naudojamas vienspalvis variantas. Logotipas turi būti mažinamas neiškraipant kompozicijos, logotipo aukštis 
turi būti proporcingas jo pločiui.

Ant itin mažų priemonių gali būti naudojamas logotipo variantas be užrašo „Vidaus saugumo fondas“
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Logotipo spalvų kodai
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Neleistinas logotipo naudojimas
VSF logotipo negalima neproporcingai didinti ar mažinti, keisti jo spalvų, šrifto, atskirų elementų išdėstymo 
tvarkos, naudoti ženklo margame fone.

Logotipo komponavimas su kitais ženklais
Vidaus saugumo fondo logotipą komponuojant su kitais ženklais rekomenduojama išlaikyti minimalų atstumą 
tarp ženklų ir fondo logotipą komponuoti pirmą. Tarpai tarp naudojamų ženklų turi būti vienodi, naudojamų ženk lų 
dydžiai turi būti proporcingi, t. y. ženklai turi būti vienodo aukščio, išdėstyti vienoje vertikalėje ar horizontalėje.

                

Šriftas
VSF informavimo ir viešinimo priemonėse rekomenduojamas naudoti šriftas. Šriftas nemokamas ir viešai 
prieinamas (http://www.1001fonts.com/roboto-font.html).

Roboto Light
Roboto Light Italic
Roboto Regular
Roboto Italic
Roboto Bold
Roboto Bold Italic
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Užrašų lapelių pavyzdysBloknoto pavyzdys

Šablonų naudojimas
Siekiant stiprinti vizualų programos identitetą rekomenduojama naudoti parengtus šablonus.
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Projekto  
viešinimas
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Kad projekto viešinimas būtų paprastesnis, rekomenduojame parengti konkretaus projekto viešinimo planą, 
kuriame numatytumėte viešinimo tikslus, priemones, tikslines auditorijas, kanalus bei laiką, kada konkrečios 
priemonės bus įgyvendinamos – kitaip tariant, įgyvendindami projektą, turite atsakyti į klausimus: kam, ką, 
kaip ir kada viešinsite.

Informacinis stendas ir atminimo lenta arba nuolatinis aiškinamasis stendas
Informacinis stendas informuoja visuomenę apie įgyvendinamą projektą ir atliekamus darbus už ES lėšas. 
Jis statomas statybos, infrastruktūros plėtros projektų darbų atlikimo vietose.

Informacinis stendas turėtų būti statomas pradėjus vykdyti projekte numatytus darbus, o pabaigus juos – 
ne vėliau kaip po 3 mėnesių turėtų būti keičiamas atminimo lenta.

Informacinis stendas yra privalomas, jei bendras Sąjungos įnašas projektui yra daugiau kaip 
100 000 eurų ir projektą sudaro materialaus objekto pirkimas ar infrastruktūros arba statybos projektų 
finansavimas (turi būti tenkinamos abi sąlygos). Informaciniame stende turi būti nurodomas projekto  
pavadinimas ir projekto vykdytojas. Informacija turi užimti ne mažiau kaip 25 proc. stendo ploto.

Verta atkreipti dėmesį! Informacinio stendo informacija gali būti pateikta stende, kurį pagal Lietuvos  
Respublikos statybos įstatymo nuostatas privalo įrengti rangovas. Taigi tuo atveju, jei stende pateikiama 
informacija ir viešinimo ženklai atitiks informacinio stendo reikalavimus, rangovo pastatytas stendas apie 
rangos darbus bus laikomas ir informaciniu stendu. Visus reikalavimus informaciniam stendui projekto  
vykdytojas gali numatyti rangos darbų pirkimo dokumentuose.
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1,5 m

1 m
Informacinio stendo pavyzdys
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Atminimo lenta arba nuolatinis aiškinamasis stendas primena visuomenei apie jau įgyvendintą projektą 
ir suteiktą ES paramą. Atminimo lenta keičiamas informacinis stendas. Atminimo lenta kabinama gerai 
matomoje vietoje ant rekonstruotų ar naujai įrengtų pastatų. 

Jei bendras ES įnašas projektui yra daugiau kaip 100 000 eurų ir veiklą sudaro materialaus objekto 
(pabaigto statyti pastato) pirkimas arba infrastruktūros, arba statybos projektų finansavimas, atminimo 
lenta yra privaloma viešinimo priemonė (turi būti tenkinamos abi sąlygos). 

Atkreiptinas dėmesys, kad įsigijus materialų objektą (pastatytą pastatą), kurio vertė daugiau kaip  
100 000 eurų, informacinis stendas nestatomas, kabinama tik atminimo lenta. 

Atminimo lenta arba nuolatinis aiškinamasis stendas turi būti gerai matomas ir pakankamo dydžio 
(informacija jame turi būti aiškiai įskaitoma) . Rekomenduojamas stendo dydis 800 x 580 mm.

Atminimo lentoje turi būti nurodoma projekto rūšis ir pavadinimas. Informacija turi užimti ne mažiau  
kaip 25 proc. atminimo lentos ploto. 

Atminimo lentos pavyzdys
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Pranešimas spaudai
Pranešime spaudai gali būti informuojama apie suteiktą finansinę paramą, projekto įgyvendinimo pradžią, 
svarbius projekto įgyvendinimo eigos etapus, projekto pabaigą.

Teisingai parengto pranešimo spaudai struktūra: 

     •  trumpas, aiškus pavadinimas; 

     •   informatyvi pirmoji pastraipa, kurioje apibendrinami pagrindiniai faktai; 

     •   dėstymas, kuriame patikslinama ir papildoma informacija, pristatyta pirmojoje pastraipoje  
(pvz., projekto reikšmė ir nauda, ES paramos suma ir kt., su projektu susijusio asmens citata);

     •   kontaktinė informacija, kuri padės žiniasklaidos atstovams su Jumis susisiekti ir gauti papildomos 
informacijos.

Pranešimo spaudai viršuje turi būti nurodyta jo rašymo data.

Pranešime spaudai būtina naudoti VSF logotipą.

Pranešime turi būti įvardijamas VSF bei suteiktos ES finansinės paramos suma.

Rekomendacija Jums
Nepamirškite, kad geras pranešimas spaudai atsako į klausimus: Kas? Kur? Kada? Ką ir kodėl veikė?,  
telpa į 800 spaudos ženklų arba vieną A4 formato puslapį. 

Priklausomai nuo naujienos masto, pranešimas spaudai platinamas nacionalinėms, regioninėms 
žiniasklaidos priemonėms.  

Atkreipkite dėmesį, kad informacija apie projektą Jūsų ar Jūsų partnerio interneto svetainėje, straipsnis 
spaudoje ir pranešimas spaudai yra skirtingos priemonės.
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Informacija interneto svetainėje
Projekto vykdytojo interneto svetainė gali būti veiksmingas viešinimo kanalas: informacija joje gali būti 
nuolat atnaujinama, iliustruojama nuotraukomis, video medžiaga ar kitomis interaktyviomis priemonėmis, 
šia informacija lengva dalintis. Viešinimo interneto svetainėje sąnaudos mažesnės nei kitų informavimo 
priemonių – renginių, informacinių leidinių ir pan.

Skelbdami informaciją apie įgyvendinamą projektą savo interneto svetainėje pasirūpinkite, kad ji būtų:

     •   Lengvai surandama (sukurkite projektui ar projektams skirtą atskirą skiltį savo interneto svetainėje,  
pvz., www.cpva.lt/projektai);

     •   Draugiška skaitytojui – naudokite iliustracijas, rašykite lengvai skaitomą tekstą, skaidykite jį 
pastraipomis;

     •   Išsami: pateikiamas projekto pavadinimas, projekto įgyvendinimo eiga, rezultatų pasiekimas, 
bendradarbiavimo su projekto partneriais rezultatai, kontaktinio asmens informacija, nurodomas lėšų, 
kuriomis finansuojamas projektas, šaltinis, naudojamas fondo logotipas; 

     •   Periodiškai atnaujinama – būkite aktyvūs ir pasidalinkite savo projektų naujienomis.

Įrangos ir technikos žymėjimas lipdukais
Įsigytą įrangą ir techniką reikia žymėti viešinimo lipdukais, kuriuose naudojamas VSF logotipas. Lipduko dydį 
reikėtų rinktis  pagal įsigytos įrangos ar technikos dydį ir vietą, kurioje lipdukas bus klijuojamas.

Lipduko naudojimo pavyzdys
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Renginiai
VSF lėšomis finansuojamų kursų, konferencijų, seminarų, parodų ir pasitarimų dalyviai turėtų būti 
informuojami, kad jie lankosi ES finansuojamame renginyje. 

Jei renginį organizuojate VSF lėšomis, renginio programą, dalijamą medžiagą, kitas vizualines priemones 
turite pažymėti fondo logotipu. 

Apie planuojamus atvirus renginius praneškite kaip įmanoma plačiau: interneto svetainėse, spaudoje, 
socialiniuose tinkluose, kvieskite žiniasklaidos atstovus.

Informaciniai leidiniai
Projektų viešinimui galite naudoti lankstinukus, brošiūras, katalogus, plakatus ir kt. leidinius. Visuose 
informaciniuose leidiniuose būtina naudoti fondo logotipą, aiškiai įvardinti projekto pavadinimą, jo vykdytoją, 
finansinės paramos sumą, kontaktinę informaciją.

Jūsų tikslas – tikslinei grupei pranešti apie savo įgyvendinamą projektą, viešinti paramos naudą, pasiektus ar 
laukiamus rezultatus, todėl: 

     •   Kalbėkite suprantama kalba (venkite specifinių terminų, pvz., projekto numerio, projekto sutarties sąlygų 
formuluočių citavimo), pasakokite istoriją.

     •   Pasitelkite įtaigią vaizdinę medžiagą, pvz., nuotraukos (nepamirškite nurodyti autorystės), infografika ir 
pan. 

     •   Svarbiausias akcentas – fondo lėšomis sukuriama nauda.

Kitos informavimo ir viešinimo priemonės
Projektų vykdytojai, atsižvelgdami į savo įgyvendinamų projektų specifiką, gali pasirinkti ir kitas, jų nuomone, 
tinkamas ar papildančias bei stiprinančias viešinimo priemones – pvz., socialines akcijas, mobilius stendus, 
komunikaciją socialiniuose tinkluose, straipsnius spaudoje ar radijo / televizijos reportažus, spaudos 
konferencijas ir pan.
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Naudinga 
informacija



Praktiniai patarimai dėl informacijos apie įgyvendinamus Vidaus saugumo fondo finansuojamus projektus 
pateikimo projektų vykdytojų internetinėse svetainėse

Apie savo įgyvendinamą projektą skelbdami informaciją interneto svetainėse neapsiribokite vien formalia 
informacija, t. y. projektui skirtoje svetainės dalyje paruoškite išsamų projekto pristatymą, tačiau norėdami 
labiau atkreipti svetainės lankytojų dėmesį, ją periodiškai papildykite naujienomis apie projekto įgyvendinimą. 
Naujienas skelbkite bendrame organizacijos naujienų sraute, jose dėkite nuorodas į projekto aprašymą.

PProjekto pristatyme nepamirškite informuoti svetainės lankytojų apie tai, kad projektas bendrai finansuojamas 
VSF lėšomis, taip pat būtinai naudokite fondo logotipą.

Rašydami apie savo įgyvendinamą projektą būkite arti visuomenės. Nurodykite kontaktus asmens, galinčio 
suteikti daugiau informacijos, ir, jei tik įmanoma, pateikiamą informaciją iliustruokite vaizdine medžiaga.
 
Komunikacijos laikas: daugiau nei kartą

Informaciją savo interneto svetainėje skelbkite periodiškai ir vis atnaujinkite aktualiomis žiniomis. 

PPasirašius projekto įgyvendinimo sutartį paskelbkite pagrindinę projekto informaciją (kas bus daroma, kokiais 
terminais, kodėl projekto reikia, ko tikimasi pasiekti.

Projekto viduryje arba projekto etapų pabaigoje papildykite skelbiamą informaciją tuo, kas jau padaryta. Jei 
pasikeitė planai, kodėl, bei kada bus rezultatai. Jei esminė projekto informacija nekinta ir pagrindinio projekto 
aprašymo koreguoti nereikia, šią informaciją galite skelbti naujienų skiltyje.

Projekto pabaigoje informuokite svetainės lankytojus, ko pavyko pasiekti, pakomentuokite, kaip sekėsi ir 
kokia projekto reikšmė.
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Kontaktinė informacija:
Projektų viešinimo klausimais konsultuoja
VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 

Komunikacijos skyriaus komunikacijos specialistė 
Rosita Saukaitė, tel. (8 5) 219 1568, el. p. r.saukaite@cpva.lt


