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PROJEKTO ATITIKČIAI SPECIALIESIEMS ATRANKOS KRITERIJAMS ĮVERTINTI 

REIKALINGA INFORMACIJA 

 

1. Projektu prisidedama prie 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 

komunikacijos strategijos, kuriai pritarta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. posėdyje (posėdžio protokolas 

Nr. 44P-2.1 (2)) įgyvendinimo ir siekiama bent vieno iš šių prioritetinėms komunikacijos kryptims 

(aktyvi Lietuva, pažangi Lietuva, versli Lietuva, kvalifikuota Lietuva, auganti Lietuva, tolydi 

Lietuva, sveika Lietuva, tvari Lietuva, kurianti Lietuva, efektyvi Lietuva) priskiriamo gyventojų 

nuostatų ir (ar) elgsenos pokyčio: 

Komunikacijos 

kryptis 

Nuostatų ir (ar) 

elgsenos pokytis 

Trumpas aprašymas (pagrindžiama, kaip pasirinkta 

(-os) vykdyti remiama (-os) veikla (-os) prisidės prie 

pasirinktos komunikacijos krypties nuostatų ir (ar) 

elgsenos pokyčio siekimo) 

1.   

2.   

...   

 

2. Projektas atitinka pareiškėjo veiklos sritį ir veiklos tikslus. Pareiškėjas per laikotarpį nuo 

pareiškėjo įregistravimo dienos turi būti vykdęs ar dalyvavęs vykdant bent vieną veiklą (veikla – 

organizuotas veikimas konkrečioje srityje, vykdant pagrindines organizacijos funkcijas bei siekiant 

jos užsibrėžtų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo), susijusią su atitinkama Europos Sąjungos (toliau – 

ES) investicijų komunikacijos kryptimi, pagal kurią teikiama paraiška. Jei paraiška teikiama pagal 

kelias ES investicijų komunikacijos kryptis, pateikiamas kiekvienos ES investicijų komunikacijos 

krypties įrodymas apie veiklų vykdymą ar dalyvavimą jas vykdant: 

Pagrindinės organizacijos funkcijos (nurodomos tos pagrindinės organizacijos funkcijos, kurios 

susijusios su ES investicijų komunikacijos kryptimi, pagal kurią teikiama paraiška) 

 

Data nuo–iki Vykdyta (-os) veikla (-os) ar 

veikla (-os), kurią (-ias) 

vykdant buvo dalyvaujama (jei 

vykdant veiklą buvo dalyvauta, 

nurodoma, kokiais veiksmais 

buvo prisidėta prie veiklos 

vykdymo) 

Komunikacijos 

kryptis, pagal 

kurią teikiama 

paraiška 

Trumpas veiklos (-ų) 

aprašymas (aprašoma (-os) 

veikla (-os), pagrindžiama 

sąsaja su komunikacijos 

kryptimi, pagal kurią 

teikiama paraiška, ir 

pateikiami veiklos vykdymo 

ir (ar) dalyvavimo vykdant 

veiklą įrodymo dokumentai, 

pvz., sutartys, aktyvios 

nuorodos ir kt.) 
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...    

 

_____________________________________          ___________          __________________ 

(pareiškėjo / pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto   (parašas)                     (vardas ir pavardė)  

asmens pareigų pavadinimas, jei galima nurodyti)                                    

 
 


