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Europos Sąjungos 2007–2013 m. struktūrinės paramos grafinio stiliaus gairės skirtos supažindinti 2007–
2013 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos finansuojamų projektų vykdytojus su ES 
2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklo naudojimu. 

Gairių informacija ir kartu skelbiami informavimo apie projektą priemonių pavyzdžiai yra rekomenduojamo-
jo pobūdžio. Jų rekomendacijų laikymasis padės užtikrinti Europos Sąjungos 2007–2013 m. struktūrinės 
paramos identiteto stiprinimą. 

Privalomos įgyvendinti viešumo priemonės ir joms keliami reikalavimai yra nustatyti Vyriausybės nutarime 
„Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“1, finansų ministro įsakyme „Dėl Europos 
Sąjungos 2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklo pavyzdžių patvirtinimo“2, gali būti įtraukti į projek-
to finansavimo ir administravimo sutartį. Šiose gairėse pateikti pavyzdžiai siūlo projektų vykdytojams, kaip 
įgyvendinti taisyklėse nustatytus reikalavimus. 

Pagrindiniai dokumentai, kuriais buvo remtasi rengiant šias gaires, yra Europos Komisijos reglamentas 
(EB) Nr. 1828/20063, aukščiau minėtos taisyklės.

Gairės ir viešumo priemonių pavyzdžiai parsisiuntimui skelbiami interneto svetainėje 
http://www.esparama.lt

EUROPOS SĄJUNGOS 
2007–2013 METŲ 
STRUKTŪRINĖS PARAMOS 
GRAFINIO STILIAUS GAIRĖS

1  2007 m. gruodžio 19 d. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. 1443 (Žin., 2008, 
Nr. 4-132).
2  2007 m. gruodžio 12 d. finansų ministro įsakymas „Dėl Europos Sąjungos 2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklo pavyzdžių pa-
tvirtinimo“  Nr. 1K-366 (Žin., 2007, Nr. 134-5434).
3  2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1828/2006, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio ben-
drąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles.
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ES 2007–2013 METŲ 
STRUKTŪRINĖS PARAMOS 
ŽENKLAS, JO SIMBOLIKA

Pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos (toliau – 
ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyven-
dinančias veiksmų programas finansuojamo projekto vykdy-
tojo įgyvendinamose informavimo apie projektą priemonėse 
turi būti naudojamas ES 2007–2013 metų struktūrinės para-
mos ženklas. Šio ženklo pavyzdžiai patvirtinti finansų minis-
tro įsakymu4. 

ES 2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklas sudarytas 
iš 3-jų dalių: (žr.  1–3 pav.).

stilizuoto Lietuvos žemėlapio;  –
ES emblemos su ES struktūrinio fondo, iš kurio pro- –
jektui skiriamas finansavimas, pavadinimu (žr. 6 psl.);
„Kuriame Lietuvos ateitį“ - užrašo apačioje. –

Išvardyti elementai yra sujungti į kompoziciją, jų dydžių pro-
porcijos negali būti keičiamos.

Tais atvejais, kai ES 2007–2013 metų struktūrinės paramos 
ženklas yra naudojamas mažo dydžio (pvz. vardo kortelėse, 
ant raktų pakabukų ir pan.) ir ES struktūrinio fondo pavadini-
mas yra prastai matomas, rekomenduojamos paprastesnės 
ženklo versijos:
žr.  4 pav. – ženklas be fondo pavadinimo (naudojama tais 
atvejais, kai pateikiama informacija yra susijusi su keliais 
struktūriniais fondais);
žr.  5 pav. – ženklas be pagalbinių užrašų (stilizuotas Lietu-
vos žemėlapis ir ES emblema).

Taip pat žiūrėti:
  minėto įstatymo (4) 2.3 punktą; 
  šių gairių 1 skyriaus 10 psl. (ženklo naudojimas ant smul-
kių viešinimo priemonių).

2007–2013 m. struktūrinės paramos ženklas turi būti naudojamas pagal patvirtintą pavyzdį

4  2007 m. gruodžio 12 d. finansų ministro įsakymas „Dėl Europos Sąjungos 
2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklo pavyzdžių patvirtinimo“  Nr. 1K-
366 (Žin., 2007, Nr. 134-5434).

1. Naudojamas, kai projektą iš dalies finansuoja 
Europos socialinis fondas

3. Naudojamas, kai  projektą iš dalies finansuoja 
Sanglaudos fondas

2. Naudojamas, kai projektą iš dalies finansuoja 
Europos regioninės plėtros fondas

4. Naudojamas tais atvejais, kai pateikiama 
informacija yra susijusi su keliais struktūriniais 
fondais (ženklas be fondo pavadinimo)

5. Naudojamas rengiant smulkias viešinimo 
priemones

Rekomenduojamos paprastesnės 2007–2013 m. struktūrinės paramos ženklo versijos
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ES 2007–2013 METŲ 
STRUKTŪRINĖS PARAMOS 
ŽENKLO SUDĖTINIŲ DALIŲ 
IDENTIFIKAcINĖS SPALVOS

Stiliaus vientisumui išlaikyti labai svarbu laikytis spalvinių 
kodų.

Stilizuotas žemėlapis ir užrašas „Mokslas •Ekonomika • 
Sanglauda“, užrašas „Kuriame Lietuvos ateitį“ 

Naudojama spalva: šviesiai mėlyna
Pantone 285 c
cMyK 91/43/0/0
RGB 0/102/204
web safe 0066cc

Pantone bei cMyK spalvos naudojamos spaudoje
RGB spalvos – elektroniniuose leidiniuose

ES ženklas

ES ženklas naudojamas kartu su užrašu „Europos Sąjunga“. 
Po juo taip pat gali būti nurodomas atitinkamo struktūrinio
fondo, iš kurio skiriama parama, pavadinimas.

ES ženklo grafinis žinynas pateikiamas 
Europos Komisijos tinklalapyje 
(http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_lt.htm).

Pantone
285

cMyK
91 / 43 / 0 / 0

RGB
0 / 102 / 204

Pantone
yellow

cMyK
0 / 0 / 100 / 0

RGB
255 / 204 / 0

Pantone
Reflex Blue

cMyK
100 / 80 / 0 / 0

RGB
0 / 0 / 153
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cMyK
0 / 100 / 100 / 0

RGB
218 / 39 / 37

Pantone
1795 c

cMyK
100 / 0 / 100 / 0

RGB
0 / 146 / 63

Pantone
348 c

cMyK
0 / 20 / 100 / 0

RGB
255 / 204 / 0 

Pantone
116 c

 
Žmogiškųjų išteklių
veiksmų programa

Ekonomikos augimo 
veiksmų programa

Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programa

Veiksmų programoms, finansavimo sritims identifikuoti siūlomos skiriamosios spalvos ES 2007–2013 METŲ 
STRUKTŪRINĖS PARAMOS 
ŽENKLO SUDĖTINIŲ DALIŲ 
IDENTIFIKAcINĖS SPALVOS 
(tęsinys) 

Veiksmų programos
Finansavimo sritys

Veiksmų programoms, finansavimo sritims identifikuoti siūlo-
mos skiriamosios spalvos (žr. ).

Veiksmų programų, finansavimo sričių skiriamosios spalvos: 
 

 – Mokslas – Žmogiškųjų išteklių veiksmų programa, finan-
suojama Europos socialinio fondo;

 – Sanglauda – Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, 
finansuojama Europos regioninės plėtros ir Sanglaudos fon-
dų;

 – Ekonomika – Ekonomikos augimo veiksmų programa, 
finansuojama Europos regioninės plėtros ir Sanglaudos fon-
dų;

 – Techninės paramos veiksmų programa, finansuojama 
Europos socialinis fondo.

Techninės paramos 
veiksmų programa

cMyK
100 / 80 / 0 / 0

RGB
0 / 0 / 153

Pantone
Reflex Blue
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PAPILDOMI NAUDOTINI ŽENKLO 
VARIANTAI

Vienspalvis (monochrominis) struktūrinės paramos ženklas 
naudojamas tuomet, kai nėra galimybių naudoti 5 – 6 psl. 
pateikto trijų spalvų ženklo (arba jo negatyvo), pvz., viens-
palviuose spaudiniuose, dokumentuose, reklaminėje atribu-
tikoje.

Nespalvotuose spaudiniuose bei dokumentuose, skirtuose 
kopijavimui, logotipui rekomenduojama naudoti juodos spal-
vos procentuotė: tekstui - 100%, rėmeliui - 50% arba 100% 
juodos (black). 

Ant tamsaus pagrindo (pavyzdžiui, juodo, mėlyno ir pan.) re-
komenduojama naudoti baltą ženklą, ant šviesaus – juodą 
arba originalų ženklą.

Dokumentuose, skirtuose
kopijavimui (graviravimui),
rekomenduojama naudoti
vienspalvį ženklą. Graviravimo atveju 
gali būti auksinis, sidabrinis ir pan.

Ant tamsaus pagrindo
rekomenduojama naudoti baltą
logotipą, ant šviesaus - juodą
arba originalų ženklą.

Ant mėlyno fono dedamą ženklą 
leistina naudoti be rėmelio.

Kai gamybos technologijos 
ribotos ir iš rastrinio vaizdo
sunku suprasti, koks tai
elementas, rekomenduojama naudoti
„languotą“ žemėlapį.
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Mažiausia rekomenduojama erdvė tarp ženklo ir lapo krašto

ŽENKLO ERDVĖ

Kokiu minimaliu atstumu ženklas gali būti prie kitų grafinių 
elementų, nustatoma pagal ženklo erdvės zoną. Jos dydis 
turi įtakos ženklo skaitomumui ir identifikacijai, todėl į tai itin 
svarbu atsižvelgti. 

Mažiausia rekomenduojama erdvė tarp ženklo ir kitų grafinių objektų ir užrašų
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Mažiausi ženklo su užrašais dydžiai ŽENKLO DyDIS

Mažiausias ženklo dydis  

Ženklo skaitomumui užtikrinti yra nustatyta riba, iki kurios jis 
gali būti mažinamas. 
Mažiausias ženklo dydis  (žr. )

Ženklo naudojimas ant smulkių viešinimo priemonių

Kai gamybos būdai yra riboti arba reikia naudoti itin mažą 
ženklą, naudojama speciali ženklo versija – ženklas be už-
rašų (žr. ).

Spausdinamas ženklas 
su aiškinamaisiais užrašais ant
laikraštinio popieriaus gali būti
mažinamas iki 60 mm pločio,
aukštis proporcingas jam.

Ženklo naudojimas ant smulkių viešinimo priemonių

Toks ženklo naudojimas galimas tik smulkioje
viešinimo atributikoje arba kai
yra ribojamas gamybos būdo parinkimas.

Ženklą ant smulkių daiktų rekomenduojama naudoti 
be užrašų.

Nespalvotas ženklas ant smulkių daiktų arba
kai ribojamas gamybos būdo parinkimas.
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Ženklo horizontalusis komponavimas su kitų programos dalyvių ženklais
Jei yra daugiau nei vienas programos dalyvis, kiti ženklai komponuojami greta – horizontalėje.

ŽENKLO KOMPONAVIMAS 
Komponuojant 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos žen-
klą su kitais ženklais, tarpai tarp ženklų turi būti vienodi. Žen-
klai turi būti vienodo aukščio, išdėstyti vienoje vertikalėje ar 
horizontalėje.

Komponavimo būdas pasirenkamas atsižvelgiant į konkre-
čius poreikius (pvz. maketo dydį, formatą, bendrą kompozi-
ciją ir t.t.). 

Ženklo vertikalusis komponavimas su kitų programos dalyvių ženklais
Jei yra daugiau nei vienas papildomas ženklas, kiti ženklai komponuojami greta – vertikalėje.
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NETEISINGAS 
ŽENKLO NAUDOJIMAS

Negali būti keičiama ženklo kompozicija bei jo sude-• 
damųjų dalių proporcijos.
Negali būti keičiami ženklo šriftai.• 
Negali būti keičiamos patvirtintos ženklo spalvos.• 
Ženklas negali būti naudojamas margame fone.• 

dvigubas rėmelisnecentruotas užrašų lygiavimas

naudojimas ant pereinamojo fono

netinkamai parinktas fonas

neišlaikyta ženklo erdvė

nepakankamo dydžio ženklas

ženklas naudojamas be vieno iš pagrindinių užrašų
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ŠRIFTAS

Šriftas – neatsiejama šio stiliaus dalis.

Vientisumui išlaikyti rekomenduojama naudoti 
pagrindinį ir papildomą šriftus.

Pagrindinis šriftas yra Georgia (Regular, Italic, Bold, Bold-
Italic), kurį rekomenduojama naudoti firminei dokumentacijai, 
spaudos maketams. Minėtais bei kitais atvejais gali būti nau-
dojami ir papildomi šriftai.
 

Papildomi (pagalbiniai) šriftai

Pagrindinis šriftas



GRAFINIAI 
STILIAUS ELEMENTAI 
 

  

2



Grafiniai stiliaus elemntai 15

Rekomenduojami firminiai grafiniai elementai 

keturių spalvų juostelė

GRAFINIAI 
STILIAUS ELEMENTAI

Grafiniai stiliaus elementai turėtų būti derinami atsižvelgiant 
į šiose gairėse pateikiamas rekomendacijas: laikantis patvir-
tintų spalvinių sprendimų, atstumų tarp objektų ir pan. 

Atskirų grafinio stiliaus elementų naudojimas taip pat gali būti 
reikšmingas struktūrinėi paramai atpažinti. Siekiant išvengti 
pasikartojimo greta rekomenduojamų, gali būti sukurta ir nau-
jų, struktūrinės paramos ženklo identitetą atspindinčių grafi-
nių elementų.  Pagrindiniai grafiniai elementai (žr. ) turėtų 
tik papildyti ES struktūrinės paramos ženklo identitetą, tačiau 
jo neužgožti.

Rekomenduojami elementai:
keturių spalvų juostelė –
stilizuoti keturių spalvų lašeliai  –

cMyK
0 / 100 / 100 / 0

RGB
218 / 39 / 37

Pantone
1795 c

cMyK
100 / 0 / 100 / 0

RGB
0 / 146 / 63

Pantone
348 c

cMyK
0 / 20 / 100 / 0

RGB
255 / 204 / 0 

Pantone
116 c

cMyK
100 /80 / 0 / 0

RGB
0 / 0 / 153

Pantone
Reflex Blue

stilizuoti keturių spalvų lašeliai 

gali būti naudojami nedideli arba komponuojami kaip vandens ženklas



INFORMAcINĖ MEDŽIAGA

  Aiškinamasis stendas 
  Informacinis stendas 
  Plakatas
  Projekto tinklalapis
  Forma el. laiškui
  Skaidrių šablonai
  Leidinio maketas
  Pranešimas spaudai
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Rekomenduojamas pavyzdys

Privaloma informacija stende: 

1. ES 2007–2013 m. struktūrinės 
paramos ženklas;
2. Objekto (projekto) pavadinimas;
3. Užrašas „Projektą bendrai finan-
suoja Europos Sąjunga ir Lietuvos 
Respublika“.

Informacinis stendas turi būti mato-
mas iš tolo. Visais viešinimo atvejais 
jo dydis turi atitikti projekto mastą.

Rekomenduojamas stendo dydis: 
3500x3400 mm. 

ES emblema, struktūrinio fondo 
pavadinimas ir užrašas „Kuriame 
Lietuvos ateitį“ turi užimti mažiausiai 
25 % stendo ploto.

INFORMAcINIS STENDAS
Paskirtis: visuomenei informuoti apie įgyvendinamą projektą.
Vieta: paprastai kabinamas ar pastatomas toje vietoje, kurio-
je atliekami darbai, teikiamos paslaugos. Rekomenduojama 
šių stendų vietas derinti su įgyvendinančiosios institucijos 
projektų vadovu. (pvz. )

Informacinis stendas privalomas tais atvejais, kai įgyvendina-
mas projektas atitinka šias sąlygas:

a) skirta bendra viešųjų lėšų suma yra didesnė nei 500 000 
EUR ;
b) finansuojami infrastruktūros plėtros ar statybos darbai 

Reikalavimai informacijos pateikimui: 
Informacija stende turi būti pateikta aiškiai ir supran- –
tamai.
Stende nurodomas objekto (projekto) pavadinimas. –
Stende dedamas ES 2007–2013 m struktūrinės para- –
mos  ženklas. ES emblema, struktūrinio fondo pavadi-
nimas ir užrašas „Kuriame Lietuvos ateitį“  turi užimti 
mažiausiai 25 % stendo ploto.
Baigus veiksmą, informacinis stendas pakeičiamas  –
nuolatiniu aiškinamuoju stendu.
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NUOLATINIS AIŠKINAMASIS 
STENDAS
Paskirtis: informuoti visuomenę apie įgyvendinamą ar jau 
įgyvendintą projektą.
Vieta: ant (greta) rekonstruojamų ar naujų pastatų, tiltų, ša-
likelėse ir kitose gerai matomose vietose.
Rekomenduojama šių aiškinamųjų stendų vietas derinti su 
įgyvendinančiosiomis institucijomis.

Nuolatinį aiškinamąjį stendą privaloma parengti ne vėliau 
kaip per šešis mėnesius po veiksmo užbaigimo tais atve-
jais, kai įgyvendinamas projektas atitinka šias sąlygas:

a) skirta bendra viešųjų lėšų suma yra didesnė nei 500 000 
EUR;
b) finansuojamas fizinio objekto įsigijimas, infrastruktūros 
plėtros ar statybos darbai.

Reikalavimai informacijos pateikimui: 
Informacija stende turi būti pateikta aiškiai ir supran- –
tamai.
Stende nurodomas objekto (projekto) pavadinimas. –
Stende dedamas ES 2007–2013 m struktūrinės pa- –
ramos  ženklas. ES emblema, struktūrinio fondo pa-
vadinimas ir užrašas „Kuriame Lietuvos ateitį“  turi 
užimti mažiausiai 25 % stendo ploto. 
Stendas turi būti pakankamo dydžio --> gerai mato- –
mas iš didesnio atstumo.

Rekomenduojamas pavyzdys

Privaloma informacija stende: 

1. ES 2007–2013 m. struktūrinės 
paramos ženklas;
2. Objekto (projekto) pavadinimas;
3. Užrašas „Projektą bendrai finan-
suoja Europos Sąjunga ir Lietuvos 
Respublika“.

Informacinis stendas turi būti mato-
mas iš tolo. Visais viešinimo atvejais 
jo dydis turi atitikti projekto mastą.

Rekomenduojamas stendo dydis: 
800x580 mm. 

ES emblema, struktūrinio fondo 
pavadinimas ir užrašas „Kuriame 
Lietuvos ateitį“ turi užimti mažiausiai 
25 % stendo ploto.
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INFORMAcINIS PRANEŠIMAS

Informacinis pranešimas gali būti siunčiamas projekto tiksli-
nėms grupėms, naudos gavėjams, spaudai ir pan. Informa-
ciniame pranešime turi būti naudojamas ES 2007–2013 m. 
struktūrinės paramos ženklas.

Projekto vykdytojo 
ženklas
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Rekomenduojama plakatų kompozicija

ES 2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklasPLAKATAS 

Paskirtis: informuoti projekto tikslines grupes ar visuomenę 
apie įgyvendinamą projektą.

Vieta: projekto vykdytojo patalpos, konferencijų salės, moky-
mų ar seminarų auditorijos ir pan.

Atsižvelgiant į informacijos kiekį plakate, rekomenduojamos 
2 kompozicijos.

Rekomenduotinas plakato dydis: A1, A2.

Papildomi grafiniai elementai:
– keturių spalvų juostelė apačioje ir 
– juostelė viršuje, kurios spalva parenkama pagal projektą finansuojančią veiksmų programą.
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Rekomenduojama plakatų kompozicijaPLAKATAS (tęsinys)

Plakate naudojamas grafinis elementas – keturių spalvų juos-
telė, papildomai įterpiamas projekto vykdytojo ženklas.

Grafinis elementas – keturių spalvų juostelė



Infromacinė medžiaga 22

Rekomenduojamas plakato maketasRENGINIO, SEMINARO PLAKATAS

Privaloma:
ES 2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklas. –

Rekomenduojama:
vertikalus formatas; –
patvirtinti grafiniai elementai, šriftai ir spalvos; –
plakato dydis: A1, A2. –

Rekomenduojamas plakato formatas A1 (594 X 841 mm) arba A2 (420 X 594 mm)
Rekomenduojami šriftai: Tahoma, Georgia
Fonui rekomenduojama tamsiai mėlyna spalva (C/100 M/80 Y/0 K/50)
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EL. LAIŠKO FORMA

Elektroninio laiško forma gali būti dvejopa:

naudojama el. laiškui rašyti –
naudojama el. laiškui siunčiant kvietimą ar pan. –

Elektroninio laiško forma

Preigos 
Vardenis Pavardenis
L.Sapiegos g. 4-1, 10312 Vilnius
Tel. (8 5) 200 0000
Faks. (8 5) 000 0000
El. p. info@esparama.lt
www. esparama.lt

Preigos 
Vardenis Pavardenis
L.Sapiegos g. 4-1, 10312 Vilnius
Tel. (8 5) 200 0000
Faks. (8 5) 000 0000
El. p. info@esparama.lt
www. esparama.lt

Vieta gali būti naudojama renginio pavadinimui įrašyti.

Vilnius, 2008 m. griodžio 14 d.

Projekto 
vykdytojo
ženklas
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Rekomenduojamas skaidrių maketasSKAIDRĖS PRISTATyMAMS

Pristatymui rekomenduojamas horizontalus skaidrių make-
tas. 
Skaidrės apatinėje dalyje komponuojama juosta, kurioje tu-
rėtų būti:

grafiniai elementai (keturspalvė juostelė); –
ženklas („Kuriame Lietuvos ateitį“); –
seminaro programos pavadinimas; –
seminaro data ir vieta. –

Juostai, kurioje pateikiama anksčiau išvardyta informacija, 
suteikiama struktūrinio fondo skiriamoji spalva.  

Rekomenduojama:
šriftas tekstui (spalvotame laukelyje): Georgia, 16 pt
šriftas tekstui skaidrėje: Arial / Tahoma 32 pt (pavadinimas), Arial / Tahoma 26-30 pt (tekstas)

Projekto 
vykdytojo
ženklas

Projekto 
vykdytojo
ženklas
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LEIDINIO MAKETAS

Spaudos makete turėtų atsispindėti struktūrinis fondas, iš 
kurio skiriamos lėšos, skiriamoji spalva bei pagal anksčiau 
aptartus principus dėstoma informacija. 

Metinės ataskaitos maketas

Grafikų spalvingumas 
rekomenduojamas atsižvelgiant 
į struktūriniam fondui priskirtą 
spalvą (gali būti vaizduojami 
keturspalviai ar vienos spalvos 
pustonių). 



DALOMOJI MEDŽIAGA

  Kvietimas
  Programa  
  Lankstinukas
  Mokymo dalyvio sertifikatas
  Priemonės dalomajai medžiagai
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KvietimasDALOMOJI MEDŽIAGA
Projekto dalyviams (projektą įgyvendinantiems asmenims, 
projekto tikslinėms grupėms, projekto rezultatus naudojan-
tiems asmenims) turi būti pranešta apie projekto finansavimą 
iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo 
ar Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos. Ši informacija 
privaloma dalyvavimą renginiuose patvirtinančiuose pažymė-
jimuose ir sertifikatuose. 

Kvietimas į renginį (pvz., seminarą, konferenciją) gali būti 
rengiamas pagal rekomenduojamą pavyzdį.

Dvipusis, lenktas pusiau, horizontalus (210x96 mm, telpa į 
standartinį c5 voką). Kvietime gali būti įdėtinis lapelis (pvz. 
su seminaro programa).

Privaloma informacija: 
ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos ženklas

Papildoma informacija:
projekto vykdytojo ir partnerių logotipai

Rekomendacijos:
Kvietime rekomenduojama komponuoti patvirtintą ženklą bei 
grafinius elementus (žr. 2 sk.), tuomet papildomi logotipai 
kvietimo viršelyje nėra būtini.

Rekomenduojamas 
dydis 210x96 mm 
(išklotinė 210 x 192 mm)
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A pusė

B pusė

RENGINIO PROGRAMA

Rekomenduojamas horizontalus dvipusis (jei būtina) kvietimo 
maketas. Naudojami tik firminiai grafiniai elementai ir patvir-
tintas spalvinis sprendimas, šriftas Georgia (11 pt, 10 pt).

Jei programa yra siunčiama kartu su kvietimu, ji turi būti tokio 
pat dydžio (gali būti sulenkiama). 

Rekomenduojamas maketas (žr. )

Renginio programa

Rekomenduojamas dydis: 210x95 mm,
Šriftas Georgia (11 pt, 10 pt)
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LANKSTINUKAS

Spaudos makete turėtų atsispindėti struktūrinis fondas, iš 
kurio skiriamos lėšos, skiriamoji spalva bei pagal anksčiau 
aptartus principus dėstoma informacija. 

Lankstinuko maketas
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DALyVIO SERTIFIKATAS

Rekomenduojamas dalyvio sertifikato maketas A4 formato 
(210x297 mm).
Sertifikatas įteikiamas aplanke (žr.  arba šio skyriaus Prie-
monės dalomajai medžiagai).

Jei ženklas negali būti naudojamas ant jau parengto firminio 
blanko, sertifikato ar pan., dokumentui įdėti naudojamas po-
pierinis aplankas su ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos 
ženklu.

Sertifikatas A4 (210x297 mm)
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DALOMOJI MEDŽIAGA  
SEMINARAMS, RENGINIAMS

Rekomenduojamas vertikalus maketas.  –
Dokumento viršutinėje dalyje ženklas  – arba apatinėje 
dalyje – ženklas su grafiniu vaizdu.

Dalomoji medžiaga (A4)
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BLOKNOTAI, LAPELIAI UŽRAŠAMS

Bloknotuose, lapeliuose užrašams išlaikomas vieningas sti-
lius.
Rekomenduojami standartiniai formatai: A4, A5 (bloknotams), 
90x90 mm (lapeliams užrašams).

Bloknotai A4, A5

Lapeliai užrašams



Dalomoji medžiaga 33

PRIEMONĖS DALOMAJAI 
MEDŽIAGAI

Vokai

Vizitinė kortelė

Lipdukai
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VARDO KORTELĖS SU 
JUOSTELĖMIS
Rekomenduojami maketai vardo kortelėms: vertikalus ir hori-
zontalus. Kortelės gali būti segamos ar pakabinamos.
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SEGTUVAI, APLANKAI
Renginio, seminaro ar renginių ciklo dalomajai medžiagai 
siūloma naudoti vieningo dizaino segtuvus ar aplankus. 

Aplanką su ženklais siūloma naudoti ir tais atvejais, kai nėra 
galimybės tiesiai ant standartinio dokumento uždėti ES struk-
tūrinės paramos ženklo (pvz., standartinis universiteto diplo-
mas gali būti dedamas į aplanką su ES struktūrinės paramos 
ženklu).

Segtuvai, aplankai
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KITOS PRIEMONĖS DALOMAJAI 
MEDŽIAGAI
Smulkiai atributikai rekomenduojama naudoti:

ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos ženklą  –
(žr. 1 sk. 10 psl. - Ženklo naudojimas ant smulkių 
viešinimo priemonių) 

arba
 interneto tinklalapio adresą (www.esparama.lt).  –

Tušinukai

CD ir CD dėklas

USB atmintinė

Visos priemonės dalomajai medžiagai turi būti vieningo 
stiliaus ir privalo sudaryti visumą.



ATRIBUTIKA

  Skėčiai
  Puodeliai, padėkliukai  
  Tekstilės gaminiai
  Atributika ant automobilio    
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MAIŠELIAI, KREPŠIAI RENGINIUI

Siekiant atkreipti dėmesį į skirtingas veiksmų programas, 
atributikoje siūloma naudoti skiriamąsias spalvas (geltoną, 
raudoną, žalią, mėlyną). 

Kai kuriais atvejais (pvz., kai nenorima išskirti vienos veiksmų 
progamos) gali būti pasirenkama tik mėlyna spalva (žr. 1 sk. 
ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos ženklo sudėtinių da-
lių identifikacinės spalvos).
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SKĖTIS
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PUODELIAI, PADĖKLIUKAI
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UŽRAŠAI ANT TEKSTILĖS
Aplikacijos užrašams bei grafiniam vaizdui ant tekstilės per-
kelti gali būti gaminamos transfero ar šilkografijos būdu.
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AUTOMOBILIO APIPAVIDALINIMAS

Automobiliams apipavidalinti rekomenduojama naudoti tokias 
medžiagas, kurios yra atsparios lauko sąlygoms (ploteriuotą 
lipnią plėvelę ar priemones, pagamintas šilkografijos būdu).

Pateiktame pavyzdyje - greitosios pagalbos automobilio api-
pavidalinimas. 

Ant automobilių rekomenduojame dėti ženklą, 
kitais atvejais (kai ženklas nedadamas) naudojamas 
tik tinklalapio adresas (www.esparama.lt) virš numerio
arba ant durelių.



Gairės parengtos Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis pagal Finansų ministerijos užsakymą. 
Jose pateikiami pavyzdžiai yra rekomendacinio pobūdžio. 

2008


