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Vykdant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų
aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (toliau – projektas), savivaldybės,
pasirašydamos 2016 m. jungtinės veiklos sutartis, yra įsipareigojusios tinkamai viešinti projektą.
Norime atkreipti dėmesį, jog šiuo metu Finansų ministe rija vykdo aktyvią ES paramos
projektų viešinimo patikrą ir randa daug neatitikimų (pvz.: nėra informacijos apie dalyvavimą
projekte arba ją rasti gana sudėtinga, ES paramos ženklas mokyklos svetainės tituliniame puslapyje
įkeltas ne viršuje ir pan.), už kuriuos gali būti skiriamos nuobaudos.
Labai prašome peržiūrėti situaciją Jūsų savivaldybės mokyklų, dalyvaujančių projekte,
bei pačios savivaldybės tinklapiuose ir sutvarkyti projekto viešinimą pagal reikalavimus, t. y.
pirmuosiuose mokyklų ir savivaldybių svetainių puslapiuose turi būti įkeltas ES paramos ženklas, o
projekto aprašymuose paminėta, kad šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas.
Projekto koordinatoriai savivaldybėse prieš metus mums siuntė viešinimo nuorodas,
tačiau daug kur viešinimas yra nepakankamas, todėl artimiausiu metu prašysime atnaujinti
informaciją.
Persiunčiame Finansų ministerijos laišką bei nuorodas, kur galima rasti papildomą
informaciją:
„Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse yra numatyta, kad įgyvendina mose
informavimo apie projektą priemonėse turi būti naudojamas ES 2014–2020 metų struktūrinių fondų
ženklas (toliau – ženklas), atitinkantis Reglamento (ES) Nr. 821/2014 II skyriuje (https://e urlex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0821)
nustatytas
technines
charakteristikas. Reglamento (ES) Nr. 821/2014 II skyriuje yra
. Lietuvos Respublikos finansų ministerija gavo
indikacijas iš audito institucijos, jog atliekant audito procedūras pastebėta, kad egzistuoja nemažai
atvejų, kai projektų vykdytojai skelbdami informaciją apie įgyvendinamą projektą savo internetinėse
svetainėse nesilaiko ženklui nustatytų reikalavimų, t. y. norint pamatyti ženklą vartotojui reikia
puslapiu slinkti žemyn. Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti, kad įgyvendinant projektus būtų
užtikrintas tinkamas informavimas apie juos, prašome Jūsų peržiūrėti Jūsų įgyvendintų ir šiuo metu
įgyvendinamų projektų taikomus informavimo apie projektą veiksmus, susijusius su ženklo
naudojimu interneto svetainėse, ir jeigu ženklas naudojamas netinkamai – imtis veiksmų“.

.

ES paramos projektų viešinimo reikalavimai pateikti:
https://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas
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