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1. Santrauka/ summary 
 
2004 – 2006 m. viešumo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą vertinimas 
yra skirtas efektyvesniam ES struktūrinių fondų paramos viešinimui ir informavimui 
Lietuvoje. Siekiant šio tikslo buvo atlikta 2004 – 2006 m. viešinimo ir informavimo apie 
ES struktūrinių fondų paramą detali analizė, suformuluotos atitinkamos išvados ir 
pateiktos konkrečios rekomendacijos dėl informavimo ir viešinimo veiklos tobulinimo iki 
BPD įgyvendinimo pabaigos ir 2007-2013 m. laikotarpiui. 
 
Pagrindinis vertinimo tikslas buvo išanalizuoti informavimo apie ES struktūrinių fondų 
paramą Lietuvoje 2004 – 2006 m.  laikotarpiu ir suteiktos paramos viešinimo sistemos 
tinkamumą, našumą, efektyvumą bei naudingumą BPD programos, priemonių ir projektų 
lygmenimis. 
 
Vertinimo uždaviniai buvo šie: 
 

• įvertinti 2004-2006 m. BPD priede bei Informavimo ir viešinimo strategijoje 
įtvirtintos informavimo apie struktūrinių fondų paramą ir suteiktos paramos 
viešinimo sistemos tinkamumą ir atitikimą tikslinių grupių poreikiams, 
atsižvelgiant į viešinimo ir informavimo lygmenis bei etapus, o taip pat  jų 
atitikimą pagrindiniams komunikacijos principams;  

• įvertinti 2004-2006 m. viešinimo ir informavimo sistemos administravimo 
sistemos našumą, administruojančių institucijų gebėjimus bei naudojamų 
viešinimo priemonių našumą; 

• įvertinti 2004-2006 m. informavimo ir viešinimo priemonių efektyvumą ir 
naudingumą, atsižvelgiant vadovaujančios, tarpinių ir įgyvendinančių institucijų 
bei projektų vykdytojų naudojamos informavimo ir viešinimo priemones, jų 
rezultatus, teikiamos informacijos pakankamumą ir kokybę bei jų atitikimą 
pagrindiniams komunikacijos principams;  

• remiantis atliktu tinkamumo, našumo, efektyvumo ir naudingumo vertinimu, 
išskirti svarbiausias 2004 – 2006 m. programavimo laikotarpio informavimo bei 
viešinimo veiklos planavimo, administravimo bei poveikio / rezultatų pamokas; 

• remiantis vertinimu ir gerosios praktikos pavyzdžiais, pateikti praktines 
rekomendacijas dėl to, kaip pagerinti viešinimo ir informavimo veiklą iki BPD 
įgyvendinimo pabaigos. Remiantis identifikuotomis pamokomis, pateikti 
konkrečius pasiūlymus, kaip patobulinti viešinimo ir informavimo sistemą 2007-
2013 m. laikotarpiu: pateikti rekomendacijas dėl 2007 – 2013 m. viešumo ir 
informavimo veiklos planavimo patobulinimo, tinkamų ir efektyvių viešumo ir 
informavimo būdų ir priemonių pasirinkimo, optimalesnio informavimo ir 
viešinimo veiklai skirtų lėšų paskirstymo, efektyvesnio informavimo ir viešinimo 
proceso organizavimo, atsakingų institucijų vykdomų veiklų geresnio 
koordinavimo ir bendradarbiavimo su viešinimo rezultato naudotojais. 

 
Detalizuojant, pirmoje šios vertinimo ataskaitos dalyje yra vertinamas 2004-2006 m. 
viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinę paramą tinkamumas: Informavimo ir 
viešinimo strategijoje nustatyti tikslai ir uždaviniai, išskirtos tikslinės grupės, institucijų 
bei projektų vykdytojų naudojamos viešinimo ir informavimo priemonės, jų tarpusavio 
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suderinamumas bei atitikimas pagrindiniams komunikacijos principams. Atlikus 
tinkamumo vertinimą, pateikiamos šios išvados: 
 

1. Informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. 
BPD ir suteiktos paramos viešinimo strategijoje iškelti tikslai iš esmės atitinka ES 
lygmens reikalavimus. Tačiau Strategijoje nebuvo tinkamai nustatytas ir 
operacionalizuotas paramos proceso skaidrumo didinimo tikslas, kai kurie 
uždaviniai dubliuoja vienas kitą, neišvengta logikos klaidų, o taip pat nebuvo 
nustatytas uždavinys matuoti ir įvertinti viešinimo ir informavimo proceso 
efektyvumą, kas savo ruožtu mažina komunikacijos veiksmingumą ir tikslingumą.  

 
2. Lietuvos Informavimo ir viešinimo strategijoje yra išskirtos tos pačios tikslinės 

grupės kaip ir ES reglamentuose. Tikslinės grupės buvo išskirtos teisingai, tačiau 
kai kuriais atvejais per daug plačiai ir nekonkretizuotai.  

 
3. Informavimo ir viešinimo strategija parengta, remiantis tik vienos (nors ir pačios 

svarbiausios) tikslinės grupės poreikių analize - galimų pareiškėjų ES struktūrinių 
fondų paramai gauti nuomonės tyrimu, todėl minėtos tikslinės grupės poreikių 
patenkinimas yra numatytas Strategijos tiksluose bei uždaviniuose. Kitų tikslinių 
grupių poreikiai strategijoje nebuvo pagrįsti detalesne situacijos analize.  

 
4. Nustatyta, kad programos lygmeniu tinkamiausios yra šios visuomenės 

informavimo priemonės: televizija, radijas bei nacionalinė spauda; priemonių 
lygmeniu - renginiai (tiesioginis kontaktas su tiksline grupe) bei informacinių 
technologijų priemonės, iš kurių svarbiausia – institucijų tinklalapiai. Projektų 
lygmeniu naudojamų viešinimo priemonių tinkamumą detaliai reglamentuoja LR 
finansų ministro įsakymu patvirtintos paramos viešinimo taisyklės. Labiau 
suderintomis tarpusavyje galima laikyti viešinimo ir informavimo priemones, 
kurios skirtos visuomenei, pareiškėjams bei projektų vykdytojams. Kitoms 
tikslinėms grupėms 2004-2006 m. programavimo laikotarpiu skirtos priemonės 
buvo fragmentuotos. Taip pat pastebėta neigiama tendencija, tiek BPD 
programos, tiek priemonių lygmenyse generalizuoti viešinimo ir informavimo 
priemones (t.y. tas pačias priemones taikyti daugumai tikslinių grupių).  

 
5. 2004 – 2006 m. informavimo ir viešinimo priemonės apie ES struktūrinių fondų 

paramą bei būdai ne visai atitiko pagrindinius komunikacijos principus. Visų 
pirma, programos lygmeniu informacija vėlavo. Tiesa, šis vėlavimas daugiausiai 
susijęs su visu ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimo 
vėlavimu. Antra, sunkiai sekėsi pateikti informaciją aiškiai ir paprastai. Tai savo 
ruožtu sąlygojo, kad iki šiol didžioji dalis visuomenės nelabai supranta, kas yra 
ES struktūrinių fondų parama ir kokią ji teikia naudą. Vertinant BPD priemonių 
lygmeniu nustatyta, kad pateikiama informacija yra nepakankamai aiški, 
fragmentuota, ne visuomet užtikrintas jos pateikimo operatyvumas, tačiau 
informacija teigiamai įvertinta pagal aktualumo ir objektyvumo kriterijus. BPD 
projektų lygmenyje vykdytoms viešinimo veikloms nebuvo nustatytas 
reikalavimas laikytis pagrindinių komunikacijos principų.  

 
Šioje vertinimo ataskaitoje taip pat nagrinėjamas 2004-2006 m. ES struktūrinių fondų 
paramos viešinimo ir informavimo našumas administravimo atžvilgiu. Šiuo tikslu buvo 
vertinami pagrindinių institucijų, atsakingų už BPD viešinimo veiklą, ir projektų 
vykdytojų administraciniai gebėjimai, vykdoma viešinimo ir informavimo veikla, jų 
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įgyvendinami BPD viešinimo projektai pagal BPD 5.2 priemonę, šių projektų sąnaudų ir 
pasiektų rezultatų santykis. Taip pat kaip vienas iš našumo aspektų buvo vertinamas 
informavimo ir viešinimo veiksmų skirtinguose BPD lygmenyse (programos, priemonių, 
projektų) derinimas ir koordinavimas, siekiant užtikrinti kuo taupesnį ir optimalesnį lėšų, 
skirtų viešinimui ir informavimui panaudojimą. Atlikus našumo įvertinimą, pateikiamos 
šios išvados: 
 

1. Viešinimo ir informavimo funkcijų paskirstymas tarp vadovaujančios, tarpinių ir 
įgyvendinančių institucijų atitinka bendrą Lietuvoje 2004 – 2006 m. 
programavimo laikotarpiu sukurtą ES struktūrinių fondų administravimo sistemą. 
Tačiau pirmuoju programavimo laikotarpiu administracinis mechanizmas neveikė 
optimaliai, nes: 1) kol buvo kuriami ir stiprinami atitinkami gebėjimai paramą 
administruojančiuose departamentuose bei laukiama techninės paramos lėšų 
pirmiesiems viešinimo ir informavimo projektams vykdyti, nebuvo pasinaudota  
esamais institucijų viešųjų ryšių skyrių pajėgumais; 2) ES paramos viešinimo 
funkcijų delegavimas ES paramą administruojantiems departamentams daugelyje 
institucijų sąlygojo nepagrįstą konkuravimą tarp šių departamentų ir viešųjų ryšių 
skyrių bei derinimo su bendra institucijos strategija trūkumą; 3) buvo jaučiama 
tarpinstitucinio bendradarbiavo stoka, nepakankamas institucijų 
bendradarbiavimas su atskiromis tikslinėmis grupėmis. 

 
2. 2004 – 2006 m. laikotarpiu institucijos ES struktūrinių fondų viešinimo ir 

informavimo veikloms įgyvendinti naudojo techninės paramos lėšas pagal BPD 
5.2. priemonę. Iš viso per šį laikotarpį pagal minėtą priemonę bus įgyvendinti 25 
institucijų viešinimo ir informavimo projektai už daugiau nei 17 mln. Lt. BPD 
programos lygmeniu kaip našiausia kompleksinė priemonė gali būti išskirta 
Lietuvos visuomenės informavimo kampanija apie ES struktūrinių fondų paramą 
bei centralizuoto tinklalapio apie ES struktūrinių fondų paramą www.esparama.lt 
sukūrimas. Priemonių lygmeniu našiausios buvo tiesioginio kontakto su 
potencialiais pareiškėjais bei projektų vykdytojais priemonės (specializuoti 
seminarai, konsultacijos) ir metodinės informacinės priemonės (gairės 
pareiškėjams, paraiškų pildymo vadovai). Tiek BPD programos, tiek priemonių 
lygmeniu kaštų-naudos atžvilgiu nepasiteisino užsakomieji straipsniai spaudoje. 

 
3. Programos lygmeniu naudojamų informavimo ir viešinimo veiklų rezultatai galėtų 

būti pagerinti ir pasiekta didesnė nauda (nedidinant sąnaudų), kryptingai ir 
sistemingai vykdant patrauklią visuomenės informavimo kampaniją, o taip pat 
labiau išnaudojant viešųjų ryšių priemones. BPD priemonių lygmeniu, siekiant 
efektyvesnio kaštų panaudojimo, rekomenduojama įvesti  daugiau  centralizuotų - 
horizontalių priemonių, pvz. bendrą visai administravimo sistemai spaudos 
monitoringą, visuomenės nuomonės ES paramos žinomumo ir pan. klausimais 
tyrimų vykdymą, elektroninės komunikacijos priemones, administracinių 
gebėjimų stiprinimo projektus. Projektų lygmeniu vykdomo viešinimo apie ES 
paramą nauda galėtų būti padidinta į konkrečių projektų viešinimą labiau 
įtraukiant įgyvendinančias institucijas. Tokiu būdu būtų užtikrintas ES paramos 
viešinimo derinimas tarp skirtingų BPD lygmenų ir optimalesnis lėšų 
panaudojimas. 

 
4. ES struktūrinės paramos viešinimo ir informavimo proceso planavime trūksta 

efektyvaus veiklos derinimo: metinių viešinimo ir informavimo planų derinimas 
vertikaliu lygmeniu (tarp įgyvendinančios institucijos ir tarpinės institucijos bei 
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tarp tarpinės institucijos ir vadovaujančios institucijos) yra pakankamai formalus, 
nevyksta horizontalus veiksmų derinimo procesas, o tai savo ruožtu lemia veiklų 
dubliavimąsi bei mažina efektyvų kaštų paskirstymą. Sukurta tarpinstitucinė 
informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą ir suteiktos paramos viešinimo 
darbo grupė nėra pakankamai efektyvus koordinavimo instrumentas.  

 
Vertinimo ataskaitoje išsamiai analizuojamas 2004 – 2006 m. ES struktūrinių fondų 
viešumo ir informavimo veiklų efektyvumas, atsižvelgiant į Informavimo ir viešinimo 
strategijoje iškeltų tikslų ir uždavinių pasiekiamumą bei viešinimo veiklos rezultatus. 
Vertinamuoju laikotarpiu pasiekti viešinimo ir informavimo veiklų rezultatai pagal 
nustatytus pažangos rodiklius leidžia daryti išvadą, kad 2004 – 2006 m. viešinimo ir 
informavimo procesas buvo efektyvus. Du iš trijų nustatytų pažangos stebėsenos rodiklių 
jau yra pasiekti, taip pat tikėtina, kad iki šio programavimo laikotarpio pabaigos bus 
pasiektas ir pirmasis efektyvumo rodiklis dėl ES struktūrinių fondų paramos ir jos naudos 
žinomumo visuomenėje, kadangi laikotarpio pabaigoje viešinimo ir informavimo 
procesas koncentruotas būtent į ES struktūrinės paramos naudos sklaidą visuomenėje.  
 
Informavimo ir viešinimo veiksmų rezultatai  

Tikslas Rezultatas Komentaras 
Bent 50 proc. visuomenės 
žinos apie ES struktūrinių 
fondų paramą ir jos rezultatus. 

Tiksliai apibrėžtas pažangos rodiklis 
nėra stebimas. Su šiuo rodikliu susiję 
BPD ženklo ir žinomumo matavimai 
rodo, kad 2006 m. gruodžio mėn. 
BPD ženklą yra matę 40% vyresnių 
nei 18 m. Lietuvos gyventojų; 12% 
apklaustųjų supranta, kas yra BPD.  

Tikėtina, kad 
2004 – 2006 m. 
programavimo 
laikotarpio 
pabaigoje 
rodiklis bus 
pasiektas  

Ne daugiau kaip trečdalis visų 
respondentų informacijos 
trūkumą nurodys kaip esminį 
sunkumą ES struktūrinių fondų 
paramai gauti. 

20% pareiškėjų nurodė, jog 
informacijos trūkumas buvo esminė 
priežastis, dėl kurios jiems nebuvo 
skirta ES struktūrinė parama 
 

Efektyvumo 
rodiklis yra 
pasiektas 

Ne mažiau kaip pusė visų 
respondentų institucijų 
teikiamą informaciją apie ES 
struktūrinių fondų paramą 
įvertins gerai arba labai gerai. 

Įvairiais kokybės aspektais institucijų 
teikiamos informacijos kokybė labai 
gerai arba gerai įvertino 50 – 84% 
respondentų. 

Efektyvumo 
rodiklis yra 
pasiektas 

 
Šioje vertinimo ataskaitoje taip pat pateikiamas viešumo ir informavimo apie ES 
struktūrinių fondų paramą proceso naudingumo vertinimas, t.y. analizuojama, kokią 
naudą davė ir / ar duos 2004 – 2006 m. viešinimo ir informavimo priemonės 
Informavimo ir viešinimo strategijoje įvardintoms tikslinėms grupėms. Atlikta analizė 
rodo, kad šiuo programavimo laikotarpiu įgyvendintos viešinimo ir informavimo 
priemonės teigiamai prisidėjo prie visuomenės susidomėjimo ES struktūrinių fondų 
paramos nauda, paskatino potencialius pareiškėjus pasinaudoti šios paramos teikiamomis 
galimybėmis, sustiprino projektų vykdytojų gebėjimus administruoti ES paramą bei 
atsakingų institucijų gebėjimus vykdyti viešinimo ir informavimo veiklas. Tikėtina, kad 
visas viešumo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą procesas paskatins 
sklandesnį ES paramos lėšų įsisavinimą bei padidins visuomenės pritarimą Lietuvos 
narystei ES. 
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Paskutinėje vertinimo ataskaitos dalyje nagrinėjami viešumo ir informavimo apie ES 
struktūrinių fondų paramą sistemos pokyčiai 2007-2013 m. Atsižvelgiant į naujo 
laikotarpio administracinius pokyčius bei įvertinant pirmojo programavimo laikotarpio 
pamokas, vertinimo ataskaitoje pateikiamos šios svarbiausios rekomendacijos dėl 
viešinimo ir informavimo proceso 2007-2013 m.: 
 
1. Kuo greičiau pradėti 2007-2013 m. laikotarpio ES paramos viešinimo ir 

informavimo procesą, deramą dėmesį skiriant aiškiam naujos Strategijos, veiksmų 
programų ir paramos administravimo mechanizmo išaiškinimui visoms tikslinėms 
grupėms; 

2. Viešinimo ir informavimo procese prioritetiniu laikyti ES paramos skirstymo 
skaidrumo klausimą;  

3. 2007-2013 m. laikotarpio strategijos projekte aiškiai apibrėžti atsakingų institucijų 
viešinimo ir informavimo veiklų planavimą ir derinimą, įgyvendinimą ir 
koordinavimą, vertinimą ir priežiūrą; 

4. Efektyviau užtikrinti institucijų bendradarbiavimą, planuojant ir įgyvendinant 
viešinimo ir informavimo veiklas, tęstinį administracinių gebėjimų stiprinimą bei 
patirties dalybas; 

5. Į viešinimo ir informavimo administracinį mechanizmą įtraukti regioninius 
veikėjus; 

6. Siekiant gerinti ES struktūrinės paramos administravimo įvaizdį, organizuoti 
mokymus ir tobulinti institucijų darbuotojų komunikacinius įgūdžius bei paskirti 
atsakingus darbuotojus už darbą su konkrečiomis tikslinėmis grupėmis; 

7. Į konkrečių (ypatingai nacionalinės svarbos) projektų viešinimą labiau įtraukti 
įgyvendinančias institucijas. 
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The evaluation of publicity and information about assistance from the EU Structural 
Funds in 2004-2006 is aimed at more effective publicity and information on the EU 
Structural Fund support in Lithuania. To this end, a detailed analysis of publicity and 
information on the EU Structural Fund support in 2004-2006 was conducted, respective 
conclusions drawn and concrete recommendations concerning the development of 
information and publicity activity until the end of the SPD implementation and for the 
period of 2007-2013 provided.  
 
The main objective of the evaluation was to analyze relevance, efficiency, effectiveness 
and utility of publicity and information about the assistance from the EU Structural Funds 
in Lithuania at levels of the SPD programme, measures and projects. 
 
Tasks of the evaluation are as follows: 

• to evaluate the relevance of information on the Structural Fund support and 
publicity system of  support provided  embedded in the annex of the SPD 2004-
2006 and Information and Publicity Strategy and the conformity with needs of 
target groups in respect of publicity and information levels and stages as well as 
their correspondence with the main communication principles; 

• to evaluate the efficiency of the administrating system of the publicity and 
information system 2004-2006, capabilities of administrating bodies and 
efficiency of publicity measures employed; 

• to evaluate the effectiveness and utility of information and publicity 2004-2006 
considering information and publicity measures used by managing institutions, 
intermediate and implementing bodies and beneficiaries, their results, sufficiency 
and quality of information provided and its conformity with the main 
communication principles; 

• to identify the main lessons of information and publicity activity planning, 
administration and impact/results from the programming period of 2004-2006, 
taking into account the suitability, effectiveness and usefulness of evaluation 
performed; 

• to provide practical recommendation on how to improve publicity and 
information activity until the end of the SPD implementation with regard to the 
evaluation and examples of best practice. According to lessons identified, to 
present concrete proposals on how to improve the publicity and information 
system in 2007-2013: to deliver recommendations  concerning the development of 
publicity and information activity planning 2007-2013, selection of suitable and 
effective publicity and information means and measures, more optimal allocation 
of assets allocated to information and publicity activity, more effective 
organization of the process of information and publicity, better coordination of 
activities performed by responsible institutions and cooperation with users of 
publicity results. 

 
To be more detailed, the first part of this evaluation report assesses the relevance of 
publicity and information on the EU Structural Fund support 2004-2006: the Information 
and Publicity Strategy includes objectives and tasks set, target groups identified, publicity 
and information measures employed by institutions and beneficiaries, their 
intercompatability and conformity with the main communication principles. After the 
relevance evaluation, the following conclusions can be presented: 
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1. Tasks set for information on the EU Structural Fund support under Lithuanian 
SPD 2004-2006 and publicity strategy for support provided in general meet 
requirements at the EU level. However, the Strategy does not properly identify 
and operationalize the objective to increase the transparency of the support 
process. Some tasks duplicate each other, there are logical mistakes. No task was 
set to measure and evaluate the effectiveness of publicity and information process 
and this in turn decreases the effectiveness and expediency of communication. 

 
2. Lithuanian Information and Publicity Strategy distinguishes the same target 

groups as the EU regulations. Target groups were properly identified, however, in 
some cases too broadly and unspecifically.  

 
3. The Information and Publicity Strategy was prepared on the grounds of the 

analysis of needs of one (even though the most important) target group – opinion 
research of possible applicants for the EU Structural Fund support. Due to this, 
satisfaction of the aforementioned target group’s needs is foreseen in the 
Strategy’s objectives and tasks. 

 
4. It has been determined that at programme level the following means of public 

relations are the most suitable: television, radio and national press; at measure 
level – events (direct contact with the target group) and means of information 
technologies (the most important - websites of institutions). The suitability of 
publicity measures employed at project level is broadly regulated by rules for 
support publicity approved by the order of the Minister of Finances of the 
Republic of Lithuania. Publicity and information measures for public, applicants 
and beneficiaries are considered to be more coordinated. Measures for other target 
groups in the programming period of 2004-2006 were fragmented. A negative 
tendency to generalize publicity and information measures has also been noticed 
at the SPD programme level as well as at measure level.  

 
5. In 2004-2006 information and publicity measures on the EU Structural Fund 

support and means did not fully meet the main communication principles. 
Information of programme level was late and it was difficult to present 
information in a clear and simple manner. This in turn, conditioned that the 
greater part of society still does not understand what the Structural Fund support 
is and what benefit it provides. In the evaluation of the SPD at measure level it 
was found out that information provided was not clear enough, fragmented and its 
provision expedition was not always assured. Nevertheless, information was 
positively evaluated against relevancy and objectivity criteria. Publicity activities 
performed at the SPD project level were not indicated to follow the main 
communication principles. 

 
The evaluation report also analyzes the efficiency of publicity and information 2004-
2006 on the EU Structural Fund support in terms of administration. To this end 
administrating capacities of the main institutions responsible for the SPD publicity 
activity and beneficiaries, publicity and information activity performed, their 
implementing SPD publicity projects under the SPD measure 5.2, proportion of input and 
results achieved. As one of aspects of efficiency adjustment and coordination of 
information and publicity steps at different SPD levels (programme, measure, project) 
were evaluated to ensure as economical and optimal allocation of publicity and 
information assets as possible. Conclusions of the efficiency evaluation are as follows: 
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1. Distribution of publicity and information functions between managing institution, 

intermediate and implementing bodies meets a general EU Structural Fund 
administration system designed in the programming period of 2004-2006 in 
Lithuania.  However, during the first programming period the administrative 
mechanism did not work optimally as: 1) while developing and building 
respective capacities in departments administering support and waiting for 
technical assistance to implement first publicity and information projects, present 
capabilities of institutions’ public relations divisions were not used; 2) the 
delegation of the EU support publicity functions to departments administering the 
EU support in various institutions conditioned unreasonable competition between 
these departments and public relations divisions as well as a lack of coordination 
with a general institution’s strategy; 3) it was felt that there was a lack of 
interinstitutional cooperation, insufficient cooperation between institutions and 
different target groups. 

 
2. In the period of 2004-2006 to implement publicity and information activities of 

the EU Structural Funds institutions used technical support under the SPD 
measure 5.2. During this period publicity and information projects for 25 
institutions for 17 million Litas will be implemented under the aforementioned 
measure. At the SPD programme level Awareness raising campaigns on the EU 
Structural Fund support for Lithuanian public and the creation of a centralized 
website about the EU Structural Fund support www.esparama.lt can be 
distinguished as the most efficient complex measure. Measures of direct contact 
with potential applicants and beneficiaries (special seminars, consultations) and 
methodical informative measures (guidelines for applicants, guides how to fill in 
applications) were the most efficient at measure level. Commissioned articles in 
press did not pay off in respect of expenses-benefits at the SPD programme level 
as well as measure level. 

 
3. Information and publicity results used at programme level could be improved and 

bring greater benefits (without increasing expenses) by a purposeful, systemic and 
attractive public information campaign and better use of public relations 
measures. In order to achieve more effective use of expenses at the SPD measure 
level it is recommended to introduce more centralized-horizontal measures such 
as general press monitoring for all administration system, researches of public 
awareness about the EU support and etc., electric means of communication, 
projects of administration capacity building. The benefit of publicity on the EU 
support conducted at project level could be increased by including implementing 
institutions into the publicity of particular projects. In this case the coordination of 
publicity of the EU support between differed SPD levels and more optimal use of 
assets could be ensured. 

 
4. The planning process of the EU Structural support publicity and information lacks 

effective activity coordination: coordination of annual publicity and information 
plans at vertical level (between implementing and intermediate bodies as well as 
between intermediate body and managing institution) is formal enough, there is 
no horizontal coordination of the process and this in turn conditions activity 
duplication and decreases effective asset allocation.  An interinstitutional working 
group of information on the EU Structural Fund support and publicity of the 
support provided is not a sufficiently effective instrument of coordination.  
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The evaluation report broadly analyzes the efficiency of publicity and information 
activities of the EU Structural Funds 2004-2006, taking in to account the achievability of 
objectives and tasks set in the Information and Publicity Strategy and results of publicity 
activity. Results of publicity and information activities achieved during the evaluation 
period allow drawing a conclusion that the process of publicity and information 2004-
2006 was effective. Two out of three progress monitoring indicators have been already 
achieved and it is likely that the first efficiency indicator concerning the awareness on the 
EU Structural Fund support and its benefits will be achieved until the end of this 
programming period as at the end of it the process of publicity and information will be 
focused on the raising awareness about benefits of the EU structural support. 
 
Results of information and publicity activities  

Objective Result Comment 
At least 50% of the society 
will know about the EU 
Structural Fund support and 
its benefits. 

Specified progress indicator 
is not supervised. 
Measurements of the SPD 
mark and awareness related 
to this indicator show that in 
December 2006 the SPD 
mark was noticed by 40% 
Lithuanian residents older 
than 18; 12% of the 
surveyed realize what the 
SPD is. 

It is likely that the indicator 
will be achieved at the end 
of the programming period 
2004-2006. 

Not more than one third of 
all respondents will indicate 
a lack of information as the 
key challenge to receive 
support from the EU 
Structural Funds.  

20% of applicants indicated 
that a lack of information 
was the main reason why 
they did not receive the EU 
structural support.  

The efficiency indicator has 
been archived. 

Not less than a half of all 
respondents will evaluate 
information about the EU 
Structural Fund support 
provided by institutions as 
good or very good.  

50-84% of respondents 
evaluated the quality of 
information provided by 
institutions as very good or 
good according to various 
quality aspects.  

The efficiency indicator has 
been archived. 

 
After the evaluation of the utility of the process of publicity and information on the EU 
Structural Fund support, i.e. what benefit target groups listed in the Strategy received or 
will receive from publicity and information measures, the following conclusion can be 
drawn. Publicity and information measures implemented during this programming period 
had a positive influence on the public interest in benefits of the EU Structural Fund 
support, encouraged potential applicants to use opportunities provided by this support, 
strengthened beneficiaries’ capacities to administrate the EU support as well as 
responsible institutions’ capacities to perform publicity and information activities.  
 
The last part of the evaluation report investigates changes in the system of publicity and 
information on the EU Structural Fund support in 2007-2013 and draws main 
recommendations:   
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1. to start communication of 2007-2013 EU support as soon as possible by paying 
sufficient attention to a clear explanation of a new Strategy, Operational  
programmes and  support administration mechanism to all target groups; 

2. to consider the issue of transparency of the EU support distribution as a main 
priority of information and publicity process in 2007-2013; 

3. to specify planning and coordination, implementation and coordination, 
evaluation and monitoring of publicity and information activities of responsible 
institutions in the period of 2007-2013; 

4. to ensure more effectively cooperation between institutions while planning and 
implementing publicity and information activities, continuing capacity building 
and share of experience; 

5. to include regional players in the administrative mechanism of publicity and 
information; 

6. to organize trainings and develop communicative skills of institutions’ employees, 
appoint responsible employees to work with particular target groups in order to 
improve the image of the EU structural support administration; 

7. to involve more implementing bodies into publicity of particular projects 
(particularly of a national importance). 
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2. Vertinimo tikslas, uždaviniai, rezultatai 
 
2.1. Kontekstas 
 
Tarybos Reglamentai1, nustatantys bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų, bei 
Europos Komisijos viešumo ir informavimo reglamentas2 reikalauja įgyvendinti 
informavimo ir viešumo priemones, susijusias su Europos Sąjungos (toliau – ES) 
struktūrinių fondų veikla. Remiantis ES reikalavimais, Lietuvoje buvo sukurta 
informavimo ir viešinimo apie ES struktūrinių fondų paramą, teikiamą pagal Lietuvos 
2004 – 2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą (toliau – BPD), sistema. Šia sistema 
yra nustatyti pagrindiniai informavimo ir viešinimo apie ES struktūrinių fondų paramą 
principai, lygmenys, būdai, priemonės, o taip pat numatytos institucijų funkcijos ir 
atsakomybė. 
 
Pagrindiniai nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys viešumo ir informavimo apie 
2004 – 2006 m. laikotarpio ES struktūrinių fondų paramą, yra šie: (1) 2004 – 2006 m. 
BPD priedas, kuriame pateikiamas informavimo planas, pagrindiniai viešumo principai 
bei turinys; (2) informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal 
BPD ir suteiktos paramos viešinimo strategija (toliau – Informavimo ir viešinimo 
strategija), patvirtinta LR finansų ministro 2004 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1K-279; (3) 
informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal BPD ir suteiktos 
paramos viešinimo taisyklės, patvirtintos LR finansų ministro 2004 m. birželio 17 d. 
įsakymu Nr.233.  
 
Efektyvus informavimas apie ES struktūrinių fondų paramą ir suteiktos paramos 
viešinimas skatina pareiškėjų aktyvumą, didina paraiškų ir projektų kokybę ir yra vienas 
esminių sklandų ES struktūrinių fondų įsisavinimą šalyje lemiančių veiksnių. Jis taip pat 
didina viešųjų investicijų naudojimo skaidrumą bei „priartina“ ES prie piliečių. Todėl 
pagal Europos Komisijos reglamento Nr. 1159/2000 3.1.1 straipsnio reikalavimus, 
siekiant nustatyti, kaip efektyviai yra vykdomos viešumo ir informavimo veiklos, yra 
privaloma atlikti šių veiklų vertinimą. Įgyvendinant šį reikalavimą, LR finansų 
ministerija 2007 m. sausio 31 d. su VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai 
projektai“ (ESTEP) pasirašė sutartį Nr. (1.34)-11K-002 dėl viešinimo ir informavimo 
apie ES struktūrinių fondų paramos vertinimo paslaugų.  
 
2.2.  Vertinimo tikslas, uždaviniai ir apimtis 
 
 
Remiantis technine užduotimi, pagrindinis vertinimo tikslas buvo išanalizuoti viešumo ir 
informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą Lietuvoje ir suteiktos paramos viešinimo 
sistemos tinkamumą, našumą, efektyvumą bei naudingumą BPD programos, priemonių ir 
projektų lygmenimis. Šiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos 
techninę specifikaciją, buvo suformuluoti penki konkretūs vertinimo uždaviniai:  
                                                 
1 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1260/1999, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl 
struktūrinių fondų  ir 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias 
nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei 
panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999  
2 2000 m. gegužės 30 d. reglamentas Nr.1159/200 „Dėl informavimo ir viešumo priemonių , kurias 
valstybės narės turi įgyvendinti, dėl paramos iš struktūrinių fondų“ 
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(1) įvertinti 2004-2006 m. BPD priede bei Informavimo ir viešinimo strategijoje 
įtvirtintos informavimo apie struktūrinių fondų paramą ir suteiktos paramos viešinimo 
sistemos tikslų ir uždavinių, viešumo ir informavimo būdų bei priemonių tinkamumą ir 
atitikimą tikslinių grupių poreikiams, atsižvelgiant į viešinimo ir informavimo lygmenis 
bei etapus. Viešumo ir informavimo tinkamumas taip pat buvo vertinimas pagal jų 
atitikimą pagrindiniams komunikacijos principams (t.y. ar informacija pateikiama aiškiai 
ir paprastai? ar institucijų teikiama informacija yra svarbiausia ir pagrindinė? ar 
pateikiama informacija objektyvi ir grindžiama faktais? informacija tiekiama operatyviai 
ir laiku?). 
 
(2) įvertinti 2004-2006 m. viešinimo ir informavimo sistemos administravimo 
sistemos našumą, administruojančių institucijų gebėjimus bei naudojamų viešinimo 
priemonių našumą. Šiuo tikslu buvo vertinami pagrindinių institucijų, atsakingų už BPD 
viešinimo veiklą, ir projektų vykdytojų administraciniai gebėjimai, vykdoma viešinimo ir 
informavimo veikla, jų įgyvendinami BPD viešinimo projektai pagal BPD 5.2 priemonę, 
šių projektų sąnaudų ir pasiektų rezultatų santykis, naudojami informavimo būdai bei 
priemonės ir jų duodama nauda. Taip pat kaip vienas iš našumo aspektų buvo vertinamas 
informavimo ir viešinimo veiksmų skirtinguose BPD lygmenyse (programos, priemonių, 
projektų) derinimas ir koordinavimas, siekiant užtikrinti kuo taupesnį ir optimalesnį lėšų, 
skirtų viešinimui ir informavimui panaudojimą.  
 
(3) įvertinti 2004-2006 m. informavimo ir viešinimo priemonių efektyvumą ir 
naudingumą. Įgyvendinant šį uždavinį, vertinimo metu buvo analizuojamos 
vadovaujančios, tarpinių ir įgyvendinančių institucijų bei projektų vykdytojų naudojamos 
informavimo ir viešinimo priemonės, jų rezultatai, teikiamos informacijos 
pakankamumas ir kokybė, atsižvelgiant į pagrindus komunikacijos principus. 2004-2006 
m. viešinimo ir informavimo proceso efektyvumas buvo nustatomas pagal BPD priede 
išskirtus konkrečius viešinimo ir informavimo rezultatų pažangos/ efektyvumo įvertinimo 
rodiklius: ES struktūrinių fondų paramos ir jos rezultatų visuomenėje žinomumo lygį, 
informacijos pakankamumo potencialiems pareiškėjams lygį bei administruojančių 
institucijų teikiamos informacijos kokybę3. Atliekant efektyvumo ir naudingumo 
vertinimą taip pat buvo siekiama nustatyti gerosios praktikos pavyzdžius Lietuvoje (to 
paties lygmens skirtingų administruojančių institucijų vykdyti viešinimo ir informavimo 
projektai, jų rezultatai, nauda) bei apžvelgti kitų ES šalių narių praktiką.  
 
(4) remiantis atliktu tinkamumo, našumo, efektyvumo ir naudingumo vertinimu, 
išskirti svarbiausias 2004 – 2006 m. programavimo laikotarpio informavimo bei 
viešinimo veiklos planavimo, administravimo bei poveikio / rezultatų pamokas; 
 
(5) remiantis vertinimu ir gerosios praktikos pavyzdžiais, pateikti pagrįstas išvadas 
ir praktines rekomendacijas: 

                                                 
3 BPD priede yra išskirti konkretūs viešinimo ir informavimo rezultatų pažangos/ efektyvumo įvertinimo 
rodikliai, t.y.:  
� bent 50 proc. visuomenės žinos apie ES struktūrinių fondų paramą ir jos rezultatus; 
� mažiau galimų pareiškėjų informacijos trūkumą nurodys kaip sunkumą, su kuriuo susiduriama teikiant 

paraišką ES struktūrinių fondų paramai gauti (2004 m. gegužę informacijos trūkumą kaip sunkumą 
nurodo net 64 proc. galimų pareiškėjų); 

� daugiau galimų pareiškėjų ES struktūrinius fondus administruojančių institucijų teikiamą informaciją 
apie ES struktūrinių fondų paramą vertins gerai ar patenkinamai (2004 m. gegužę teikiamą informaciją 
gerai arba patenkinamai vertina 62 proc. galimų pareiškėjų). 
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a.  kaip pagerinti viešinimo ir informavimo veiklą iki BPD įgyvendinimo pabaigos; 
b. remiantis identifikuotomis pamokomis, pateikti konkrečius pasiūlymus, kaip 

patobulinti viešinimo ir informavimo sistemą 2007-2013 m. laikotarpiu: pateikti 
rekomendacijas dėl 2007 – 2013 m. viešumo ir informavimo veiklos planavimo 
patobulinimo, tinkamų ir efektyvių viešumo ir informavimo būdų ir priemonių 
pasirinkimo, optimalesnio informavimo ir viešinimo veiklai skirtų lėšų 
paskirstymo, efektyvesnio informavimo ir viešinimo proceso organizavimo, 
atsakingų institucijų vykdomų veiklų geresnio koordinavimo ir bendradarbiavimo 
su viešinimo rezultato naudotojais. 

 
Vertinimo rezultatas - viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą 
vertinimo ataskaita, kurioje pateikti analizės rezultatai, suformuluotos atitinkamos 
išvados ir pateiktos konkrečios rekomendacijos dėl informavimo ir viešinimo veiklos 
tobulinimo iki BPD įgyvendinimo pabaigos ir 2007-2013 m. laikotarpiui.  
 
 
2.3.  Vertinimo objektas ir apimtis 
 
Šio vertinimo objektas – institucinė viešumo ir informavimo apie 2004-2006 m. ES 
struktūrinių fondų paramą Lietuvoje sistema bei procedūros.  
 
Vertinimas turinio prasme apima viešumo ir informavimo apie 2004-2006 m. ES 
struktūrinių fondų paramą Lietuvoje tinkamumo, našumo, efektyvumo ir naudingumo 
kriterijus. Remiantis technine užduotimi, atliekant viešumo ir informavimo apie 2004-
2006 m. ES struktūrinių fondų paramą vertinimą, siekiama atsakyti į klausimus, 
pateiktus 2.3.1 lentelėje.  
 
2.3.1 lentelė. Viešumo ir informavimo apie 2004-2006 m. ES struktūrinių fondų paramą 
Lietuvoje vertinimo klausimai pagal kriterijus 

 
Vertinimo kriterijus 

 
Vertinimo klausimai 

Tinkamumas 

- Ar Informavimo ir viešinimo strategija atitinka 
tikslinių grupių poreikius? 
- Ar Informavimo ir viešinimo strategijoje buvo 
numatyti tinkami tikslai ir uždaviniai? 
- Ar Informavimo ir viešinimo strategijoje tinkamai 
išskirtos tikslinės grupės, kurias būtina informuoti apie ES 
struktūrinių fondų paramą? 
- Koks naudojamų viešumo ir informavimo būdų bei 
priemonių tinkamumas, jų tarpusavio suderinamumas? 
- Kaip atskirtų institucijų ir skirtinguose BPD 
lygmenyse naudojamos viešumo ir informavimo priemonės bei 
būdai atitinka pagrindinius komunikacijos principus? 

Našumas 

- Ar našiai veikia administravimo mechanizmas, t.y. ar 
pakankami administruojančių institucijų gebėjimai vykdyti 
viešinimo ir informavimo funkcijas; ar tinkamai buvo 
suplanuotas bei vyko informavimo ir viešinimo procesas 
(įskaitant administruojančių institucijų veiklą, jų 
bendradarbiavimą tarpusavyje ir su suinteresuotomis grupėmis 
bei viešinimo rezultatų naudotojais)? 
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- Koks viešumo ir informavimo priemonių našumas, t.y. 
koks šių priemonių rezultatų ir naudos santykis su jų 
įgyvendinimui reikalingomis sąnaudomis; kokie viešinimo ir 
informavimo būdai galėtų sumažinti sąnaudas (nekeičiant 
rezultatų ir naudos) bei pagerinti rezultatus ir padidinti naudą 
(nekeičiant sąnaudų)? 
- Kaip vykdomi informavimo ir viešinimo veiksmai yra 
derinami ir koordinuojami skirtinguose BPD lygmenyse, t.y. ar 
užtikrinamas optimalus viešumui ir informavimui skirtų lėšų 
naudojimas? 

Efektyvumas 

- Kaip viešumo ir informavimo priemonės prisidėjo ir/ar 
prisidės prie teisės aktų, reglamentuojančių informacijos apie 
ES struktūrinių fondų paramą sklaidą ir, nuostatų įgyvendinimo 
bei Strategijos tikslų ir uždavinių pasiekimo? 
- Kokie yra viešumo ir informavimo veiklų rezultatai?   

Naudingumas 
- Kokią naudą davė ir/ar duos viešinimo ir informavimo 
priemonės Strategijoje įvardintoms tikslinėms grupėms? 

 
Vertinimo laikotarpis apima viešinimo ir informavimo veiklas, vykdytas nuo BPD 
įgyvendinimo pradžios4 iki 2007 m. sausio. Tačiau vertinant pasirengimą 2007 – 2013 m. 
viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinę paramą procesui, buvo atsižvelgiama ir į 
naujausius prieinamus duomenis.  
 
Vertinimo tikslinės grupės: (1) už 2004-2006 m. ES struktūrinių fondų paramos 
administravimą Lietuvoje atsakingos vadovaujančioji institucija, tarpinės ir 
įgyvendinančios institucijos5, (2) projektų vykdytojai ir potencialūs pareiškėjai, bei (3) 
pagrindiniai visuomenės nuomonės formuotojai, išskirti informavimo apie Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal BPD ir suteiktos paramos viešinimo 
strategijoje (žiniasklaidos atstovai, socialiniai-regioniniai partneriai).  
 

                                                 
4 BPD įgyvendinimo pradžia laikoma 2004 m. birželio 18 d., kuomet jį oficialiai patvirtino Europos 
Komisija sprendimu C(2004)2120. 
5 Už ES struktūrinių fondų lėšų administravimą atsakingos institucijos patvirtintos LR Vyriausybės 
nutarimu “Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004 – 
2006 metų Bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų 
paskirstymo“ (Žin,, 2001, Nr. 48-1676) 
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3. Vertinimo metodologija 
 

Šiame ataskaitos skyriuje pristatomi pagrindiniai vertinimo kriterijai ir 
metodai pagal kiekvieną vertinimo užduotį, nurodomi svarbiausi 
informacijos šaltiniai. Vertinimo kriterijai bei metodai pasirinkti 
atsižvelgiant į vertinimo tipą, Europos Komisijos rekomenduojamą ES 
struktūrinių fondų programų vertinimo metodologiją,6 vertinimo 
patikimumo ir objektyvumo poreikius.  
 

 
3.1. Pagrindiniai vertinimo kriterijai  
 
Viešumo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą veikla buvo vertinama pagal 
šiuos Europos Komisijos rekomenduojamus ir Perkančiosios organizacijos techninėje 
specifikacijoje nurodytus kriterijus: (i) tinkamumo, (ii) našumo, (iii), efektyvumo, (iv) 
naudingumo.  
 
Analizuojant tinkamumo kriterijų buvo vertinama, ar dabartiniai Strategijoje numatyti 
tikslai, uždaviniai, viešumo ir informavimo būdai bei priemonės yra tinkami tikslinių 
grupių poreikiams tenkinti atskiruose BPD lygmenyse ir etapuose, ar tinkamai 
Strategijoje išskirtos pačios tikslinės grupės. Našumo kriterijumi buvo matuojamas 
santykis tarp numatytų ir naudojamų priemonių sąnaudų (indėlių) ir pasiektų rezultatų 
(naudos), o taip pat keliamas klausimas, kaip našiai planuojamas ir vykdomas 
(administruojamas) informavimo ir viešinimo procesas visuose trijuose BPD lygmenyse. 
Vertinant pagal efektyvumo buvo kriterijų siekiama nustatyti, kokie yra viešumo ir 
informavimo veiklų rezultatai, kiek tikėtina, kad bus įgyvendinti Strategijoje numatyti 
viešinimo ir informavimo tikslai ir pasiekti uždaviniai. Naudingumo kriterijumi buvo 
stengiamasi nustatyti, kokį poveikį/ naudą viešumo ir informavimo apie ES struktūrinių 
fondų paramą priemonės turės Strategijoje įvadintoms tikslinėms grupėms.  
 
Žemiau 3.1.1 lentelėje yra detalizuojami viešumo ir informavimo apie ES struktūrinių 
fondų paramą vertinimo klausimai pagal atskirus vertinimo kriterijus ir metodus. 
Lentelėje yra nurodyti visi Perkančiosios organizacijos Techninėje specifikacijoje išskirti 
vertinimo klausimai, taip pat paslaugų teikėjo suformuluoti papildomi vertinimo 
klausimai. 
 
3.1.1. lentelė. Vertinimo klausimai pagal atskirtus vertinimo kriterijus ir metodus. 

Vertinimo 
kriterijus 

Vertinimo klausimas 
Metodas  

(Duomenų rinkimui/ analizei/  išvadoms ir 
rekomendacijoms)  

T
in

k
am

u
m

as
 

Ar Informavimo ir viešinimo 
strategija atitinka tikslinių 
grupių poreikius? 

Apklausos, komunikacijos auditas, 
visuomenės nuomonės tyrimai/ kiekybinė 
analizė, turinio analizė, SSGG/ 
komunikacijos auditas, lyginamoji 
analizė, ekspertų paneliai 

                                                 
6 European Commission. Indicators for Monitoring and Evaluation: An indicative methodology. Working 
paper 3.; European Commission. The Mid Term Evaluation of Structural Fund Interventions. Working 
paper 8. Tavistock Institute, Evaluating Socio Economic Development, The GUIDE (2003, December). 
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Ar Informavimo ir viešinimo 
strategijoje buvo numatyti 
tinkami tikslai ir uždaviniai? 

Komunikacijos auditas, antrinių šaltinių 
duomenys/ turinio analizė, SSGG/ 
komunikacijos auditas, lyginamoji 
analizė, ekspertų paneliai 

Ar Informavimo ir viešinimo 
strategijoje tinkamai išskirtos 
tikslinės grupės, kurias būtina 
informuoti apie ES 
struktūrinių fondų paramą? 

Komunikacijos auditas, antrinių šaltinių 
duomenys/ turinio analizė/ komunikacijos 
auditas, lyginamoji analizė, ekspertų 
paneliai 

Koks naudojamų viešumo ir 
informavimo būdų bei 
priemonių tinkamumas, jų 
tarpusavio suderinamumas? 

Apklausos, komunikacijos auditas, 
visuomenės nuomonės tyrimai, antrinių 
šaltinių duomenys / kiekybinė analizė, 
turinio analizė, atvejo analizė/ 
komunikacijos auditas, lyginamoji 
analizė, ekspertų paneliai 

Kaip atskirų institucijų ir 
skirtinguose BPD lygmenyse 
naudojamos viešumo ir 
informavimo priemonės bei 
būdai atitinka pagrindinius 
komunikacijos principus? 

Apklausos, komunikacijos auditas, 
visuomenės nuomonės tyrimai, antrinių 
šaltinių duomenys / kiekybinė analizė, 
turinio analizė, atvejo analizė, SSGG/ 
komunikacijos auditas, lyginamoji 
analizė, ekspertų paneliai 

Ar našiai veikia 
administravimo mechanizmas, 
t.y. ar pakankami 
administruojančių institucijų 
gebėjimai vykdyti viešinimo ir 
informavimo funkcijas; ar 
tinkamai buvo suplanuotas bei 
vyko informavimo ir 
viešinimo procesas (įskaitant 
administruojančių institucijų 
veiklą, jų bendradarbiavimą 
tarpusavyje ir su 
suinteresuotomis grupėmis bei 
viešinimo rezultatų 
naudotojais)? 

Apklausos, komunikacijos auditas, 
antrinių šaltinių duomenys / turinio 
analizė, atvejo analizė, SSGG/ 
komunikacijos auditas, lyginamoji 
analizė, ekspertų paneliai 

N
aš

u
m

as
 

Koks viešumo ir informavimo 
priemonių našumas, t.y. koks 
šių priemonių rezultatų ir 
naudos santykis su jų 
įgyvendinimui reikalingomis 
sąnaudomis; kokie viešinimo 
ir informavimo būdai galėtų 
sumažinti sąnaudas 
(nekeičiant rezultatų ir 
naudos) bei pagerinti 
rezultatus ir padidinti naudą 
(nekeičiant sąnaudų)? 

Komunikacijos auditas,  antrinių šaltinių 
duomenys / kiekybinė analizė, turinio 
analizė, atvejo analizė/ komunikacijos 
auditas, lyginamoji analizė, ekspertų 
paneliai 
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Kaip vykdomi informavimo ir 
viešinimo veiksmai yra 
derinami ir koordinuojami 
skirtinguose BPD lygmenyse, 
t.y. ar užtikrinamas optimalus 
viešumui ir informavimui 
skirtų lėšų naudojimas? 

Komunikacijos auditas,  antrinių šaltinių 
duomenys / kiekybinė analizė, turinio 
analizė, atvejo analizė/ komunikacijos 
auditas, lyginamoji analizė, ekspertų 
paneliai 

Kaip viešumo ir informavimo 
priemonės prisidėjo ir/ar 
prisidės prie teisės aktų, 
reglamentuojančių 
informacijos apie ES 
struktūrinių fondų paramą 
sklaidą ir, nuostatų 
įgyvendinimo bei 
Informavimo ir viešinimo 
strategijos tikslų ir uždavinių 
pasiekimo? 

 

Apklausos, komunikacijos auditas, 
visuomenės nuomonės tyrimai, antrinių 
šaltinių duomenys / kiekybinė analizė, 
turinio analizė, atvejo analizė, SSGG/ 
komunikacijos auditas, lyginamoji 
analizė, ekspertų paneliai 

E
fe

k
ty

vu
m

as
 

Kokie yra viešumo ir 
informavimo veiklų 
rezultatai?   

Apklausos, komunikacijos auditas, 
visuomenės nuomonės tyrimai, antrinių 
šaltinių duomenys / kiekybinė analizė, 
turinio analizė, atvejo analizė/ 
komunikacijos auditas, lyginamoji 
analizė, ekspertų paneliai 

N
au

d
in

gu
-

m
as

 

Kokią naudą davė ir/ar duos 
viešinimo ir informavimo 
priemonės Strategijoje 
įvardintoms tikslinėms grupėms? 
 

Apklausos, komunikacijos auditas, 
visuomenės nuomonės tyrimai, antrinių 
šaltinių duomenys / kiekybinė analizė, turinio 
analizė, atvejo analizė, SSGG/ komunikacijos 
auditas, lyginamoji analizė, ekspertų paneliai 

 
 
3.2. Metodologinis požiūris 

3.2.1 lentelėje apžvelgiami pagrindiniai vertinimo metodai, kuriuos Paslaugų teikėjas 
taikė, vertindamas viešumo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą sistemą. 
Kiekvienam vertinimo uždaviniui/ klausimui buvo numatyti konkretūs vertinimo metodai 
pagal kiekvieną vertinimo etapą (duomenų rinkimo, analizės, vertinimo teiginių 
formulavimo), žr. 3.1.1  lentelės 3 stulpelį. Siekiant vertinimo patikimumo, objektyvumo 
ir nuoseklumo tikslų, atliekant skirtingas vertinimo užduotis buvo derinami: 

(1) Kiekybiniai bei kokybiniai  analizės metodai;  
(2) Skirtingi informacijos šaltiniai; 
(3) Požiūris “iš viršaus į apačią” bei “iš apačios į viršų”. 
 
3.2.1. lentelė. Siūlomų pagrindinių vertinimo metodų pasirinkimo pagrindimas ir 
aprašymas 
Metodas Metodo taikymo tikslas / nauda 

Duomenų rinkimas 

Anketinė 
apklausa 

Šio vertinimo tikslais buvo atliktos dvi skirtingos apklausos. Pirmoji - 
reprezentatyvi pareiškėjų/ paramos gavėjų apklausa, kuriai įvykdyti 
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Paslaugų teikėjas subrangavo UAB „TNS Gallup“. Apklausa buvo 
vykdoma 2007 metų kovo 6 – 30 dienomis. 
 
� Apklausos tikslas – ištirti informavimo ir viešinimo apie ES 
struktūrinių fondų paramą priemonių ir būdų tinkamumą potencialiems 
pareiškėjams ir projektų vykdytojams. 
 
� Apklausos uždaviniai: 

- Išsiaiškinti, koks naudojamų informavimo ir viešumo apie ES 
struktūrinių fondų paramą būdų bei priemonių tinkamumas; 

- Išskirti pagrindines problemas, susijusias su informavimu apie ES 
struktūrinių fondų paramos galimybes ir gautos paramos 
viešinimu; 

- Išanalizuoti, kaip potencialūs pareiškėjai ir projektų vykdytojai 
vertina atsakingų institucijų veiklą, teikiant informaciją ir 
viešinant ES struktūrinių fondų paramą; 

- Nustatyti, kokiomis priemonėmis, būdais ir metodais iš potencialių 
pareiškėjų ir projektų vykdytojų perspektyvos galėtų būti 
patobulintas informavimas ir viešinimas apie ES struktūrinių 
fondų paramą. 

 
� Apklausos metodas – apklausa telefonu (CATI). 
 
� Tikslinė respondentų grupė: ES struktūrinių fondų paramai 
gauti paraiškas teikę asmenys (fiziniai ir juridiniai). 
 
� Kvotos: respondentai apklausai buvo atrinkti proporcingai pagal 
2004-2006 m. Lietuvos BPD pirmojo – ketvirtojo prioriteto priemones ES 
struktūrinių fondų paramai gauti paraiškas teikę, bet paramos negavę, 
(30%) bei paraiškas teikę ir gavę paramą fiziniai/ juridiniai asmenys 
(70%). 
 
� Imtis:  apklausti 488 respondentai  
 
� Apklausos rezultatų analizės pjūviai:  

- pagal įgyvendinančias institucijas;  
- pagal BPD priemones; 
- pagal paramos gavimo/ negavimo faktą; 
- pagal apskritis; 
- pagal paramos gavėjo tipą. 

 
Apklausos ataskaita pateikta Priede Nr.1., tačiau pagrindiniai apklausos 
rezultatai ir išvados yra integruotos ir pačioje vertinimo ataskaitoje. 
 
Antroji anketinė apklausa buvo skirta viešumo ir informavimo apie ES 
struktūrinių fondų paramą proceso regioninei analizei. Šią apklausą 2007 
metų kovo 26 d. - balandžio 4 d. atliko ESTEP ekspertai.  
 
� Apklausos tikslas – atlikti išsamesnę informavimo ir viešinimo 
apie ES struktūrinių fondų paramą priemonių ir būdų tinkamumo bei 
efektyvumo analizę atskiruose Lietuvos regionuose. 
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� Apklausos uždaviniai: 

- Išskirti pagrindines 2004-2006 m. programavimo laikotarpio 
problemas, susijusias su informavimu apie ES struktūrinių fondų 
paramos galimybes ir gautos paramos viešinimu Lietuvos 
regionuose; 

- Nustatyti, kokiomis priemonėmis, būdais ir metodais galėtų būti 
patobulintas informavimas ir viešinimas apie ES struktūrinių 
fondų paramą Lietuvos regionuose iki BPD įgyvendinimo 
pabaigos ir 2007-2013 m. laikotarpiui, kokios viešinimo ir 
informavimo funkcijos naujame periode galėtų tekti Lietuvos 
apskričių viršininkų administracijoms. 

 
� Tikslinė respondentų grupė: Lietuvos apskričių administracijų 
Regioninės plėtros departamentų direktoriai, Lietuvos savivaldybių 
asociacijos administracijos atstovas, regioninės žiniasklaidos atstovai.  
 
� Apklausos metodas – klausimynas (klausimynas raštu buvo 
išsiųstas institucijų administracijų ir asociacijos atstovams, o regioninės 
žiniasklaidos atstovai buvo apklausti telefonu). Raštu buvo gauta 16 
atsakymų (pastaba: atskirose apskrityse į anketas atsakė keletas su ES 
struktūrinių fondų parama dirbančių darbuotojų, vertintojai atsižvelgė į 
visas gautas atsakytas anketas, taip siekdami užtikrinti objektyvesnį 
vertinimą). 
 
Apklausos ataskaita pateikiama Priede Nr.2. 
 

Komuni-
kacijos 
auditas 

� Komunikacijos audito tikslas - iš atsakingų institucijų bei 
pagrindinių visuomenės nuomonės formuotojų atstovų perspektyvos 
įvertinti Lietuvos 2004 – 2006 m. BPD programos ir priemonių 
lygmenimis vykdomą viešinimą ir informavimą, naudojamų būdų ir 
priemonių tinkamumą bei naudingumą. Komunikacijos auditui atlikti 
paslaugų teikėjas subrangavo UAB „VRP | Hill & Knowlton “. Auditas 
buvo atliekamas 2007 m. kovo 21 d. - balandžio 10 d. 
 
� Imtis ir metodas:  Komunikacijos audito metu buvo atlikti 
giluminiai interviu su 23 institucijų specialistais, atsakingais už 
informacijos apie ES struktūrinių fondų paramos teikimą, bei su 6 
žiniasklaidos atstovais ir 4 socialinių-ekonominių partnerių atstovais. 
Giluminiai interviu buvo vykdomi pagal įvadinėje ataskaitoje pateiktus ir 
Perkančiosios organizacijos patvirtintus klausimynus. 
 
Komunikacijos audito ataskaita pateikta Priede Nr.3, be to, pagrindiniai 
rezultatai ir išvados yra integruotos į vertinimo ataskaitą. 

Interviu Renkant vertinimo analizei reikalingus duomenis buvo atliktas interviu su 
Europos Komisijos atstove, kuruojančia Lietuvos ES struktūrinės paramos 
viešinimo sritį. Interviu buvo atliktas 2007 m. balandžio 23 d. 

Visuomenės 
nuomonės 
tyrimai  

Vertinimo metu nebuvo atliekamos visuomenės (vienos iš Strategijos 
tikslinių grupių) nuomonės apklausos, kadangi šiam vertinimui pakako 
informacijos iš vadovaujančios institucijos užsakymu atliekamų 
visuomenės nuomonės apklausų, kuriomis siekiama išsiaiškinti Lietuvos 
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gyventojų nuomonę ir žinojimą apie ES struktūrinių fondų paramą, taip 
pat, kiek piliečiai domisi ir nusimano apie ES struktūrinių fondų paramą 
pagal BPD, visuomenės informuotumą apie struktūrinės paramos turinį, 
informacijos apie ES struktūrinę paramą šaltinius, BPD reklamos 
vertinimą. Šios apklausos atliekamos ne rečiau kaip kartą per metus, todėl 
buvo tinkamas įrankis išmatuoti visuomenės informuotumo apie ES 
struktūrinių fondų paramą kitimą ir įvertinti BPD priede nustatytų 
konkrečių viešinimo ir informavimo pasiekimo rodiklių mastą.  

Antriniai 
šaltiniai  

Atsakingų institucijų vykdomų viešinimo ir informavimo planų ataskaitos, 
metinės BPD įgyvendinimo ataskaitos, BPD 5.2 priemonės lėšomis 
finansuotų viešinimo projektų vykdymo ataskaitos suteikė informacijos 
apie konkrečias atsakingų institucijų vykdomas viešumo ir informavimo 
iniciatyvas, naudojamas priemones ir būdus, jų efektyvumą ir naudą. Taip 
pat iš atsakingų institucijų buvo paprašyta pateikti informaciją apie ES 
struktūriniams fondams skirtų tinklalapių lankomumą, užklausų 
tinklalapiuose skaičių.  

Duomenų analizė 

Kiekybinė 
analizė 

Buvo taikoma apklausų ir komunikacijos audito metu gautiems 
duomenims apdoroti, o taip pat sąnaudų/naudos analizei. 

Turinio 
analizė 

Buvo taikoma nekiekybiniams, neišmatuojamiems klausimams analizuoti. 
Šis metodas atliekant vertinimą buvo naudojamas daugiausiai. Jo dėka buvo 
analizuojami vertinimo tikslais surinkti duomenys (apklausos, 
komunikacijos audito, visuomenės nuomonės tyrimų rezultatai, BPD 5.2 
priemonės finansuotų projektų rezultatai, ES struktūriniams fondams skirtų 
tinklalapių užklausų turinys, etc.)  

Atvejo 
studija 

Šis metodas naudotas gerajai praktikai identifikuoti BPD priemonių (tarp 
atskirtų institucijų) ir BPD projektų lygmeniu. Analizuojant ES struktūrinės 
paramos viešinimo našumą projektų lygmenyje išsamesnei atvejo analizei 
pagal kiekvieną įgyvendinančią instituciją buvo atrinkti keli projektai 
(sėkmingo viešinimo pavyzdys bei komunikacijos prasme silpnas ES 
paramos viešinimo pavyzdys).  
Detali atvejų analizė yra pateikta priede Nr.5.  

Išvadų ir rekomendacijų formulavimas 
Tyrimų 
rezultatų 
analizė 

Remiantis komunikacijos audito ir apklausų rezultatų analize bei kitų 
antrinių šaltinių interpretacija buvo formuluojamos rekomendacijas dėl 
kryptingesnio ir tinkamesnio informavimo ir viešinimo strategijos apie ES 
struktūrinių fondų paramą  2007-2013 m. 

SSGG  
analizė 

Šio metodo pagalba yra apibendrinta viešumo ir informavimo sistemos 
esama situacija, nustatyti dabartinės sistemos privalumai ir trūkumai, išorės 
veiksnių sąlygojamas galimybes ir grėsmes 2007-2013 m.  

Lyginamoji 
analizė 

Lyginamosios analizės metodo dėka buvo palyginti atskirų informavimo 
etapų, priemonių, būdų duodami rezultatai ir suformuluoti siūlymai dėl 
efektyviausių ir našiausių informavimo ir viešinimo strategijos apie ES 
struktūrinių fondų paramą  įgyvendinimo priemonių.  

Ekspertų 
paneliai 

Vertinimo metu surengti du seminarai atsakingoms institucijoms, 
pagrindiniams socialiniams-ekonominiams ir regioniniams partneriams, 
kurių metu aptarti tarpiniai ir galutiniai vertinimo rezultatai, išvados ir 
rekomendacijos.  
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3.3. Informacijos šaltiniai 
 
Vertinimui atlikti buvo naudojami patikimi ir objektyvūs pirminiai ir antriniai 
informacijos šaltiniai.  
 
Pirminiai šaltiniai: apklausos, komunikacijos auditas, visuomenės nuomonės tyrimai, 
statistiniai duomenys, ekspertų nuomonės. 
Antriniai šaltiniai: 
• ES ir LR teisės aktai: 
o 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1260/1999, nustatantis 
bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų; 
o 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis 
bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 
Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999; 
o 2000 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas Nr.1159/2000 „Dėl informavimo 
ir viešumo priemonių , kurias valstybės narės turi įgyvendinti, dėl paramos iš struktūrinių 
fondų“; 
o 2006 m. gruodžio 8 d. Europos Komisijos reglamentas Nr.1828/2006, 
nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias 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 
o Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento priedas 
o Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal BPD ir 
suteiktos paramos viešinimo strategija, patvirtinta LR finansų ministro 2004 m. liepos 23 
d. įsakymu Nr. 1K-279 
o Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal BPD ir 
suteiktos paramos viešinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 
2004 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1K-233; 
o Kt. teisės aktai. 
• Finansų ministerijos parengti strategijos įgyvendinimo programos lygmens 
planai ir tarpinių bei įgyvendinančių institucijų priemonių lygmens planai, šių planų 
vykdymo ataskaitos; 
• BPD įgyvendinimo ataskaitos; 
• BPD 5.2 priemonės finansuotų viešinimo projektų paraiškos ir įgyvendinimo 
ataskaitos; 
• ES struktūriniams fondams skirtų tinklalapių, leidinių, spaudos straipsnių 
turinys; 
• Metodologinės gairės (Europos Komisijos, nacionalinės) dėl vertinimo, 
viešinimo, informavimo. 
• Susiję Lietuvos ir kitų ES šalių-narių vertinimai  
• Europos Komisijos Informavimo ir komunikavimo platforma - 
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/index_en.htm  
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4. Viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą 2004 – 
2006 m. tinkamumo vertinimas  
 

Šioje vertinimo ataskaitos dalyje vertinamas 2004-2006 m. viešinimo ir 
informavimo apie ES struktūrinę paramą tinkamumas: Informavimo ir 
viešinimo strategijoje nustatyti tikslai ir uždaviniai, išskirtos tikslinės 
grupės, institucijų bei projektų vykdytojų naudojamos viešinimo ir 
informavimo priemonės, jų tarpusavio suderinamumas bei atitikimas 
pagrindiniams komunikacijos principams. 

 
 
4.1. Viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą tikslai bei 
uždaviniai 
 
Tikslai. ES struktūrinių fondų paramos viešinimas reglamentuojamas atitinkamais 
reglamentais, nustatančiais esmines šio proceso gaires ES valstybėms narėms. 
Reglamentuose yra nurodyti  pagrindiniai viešinimo ir informavimo apie ES paramą 
tikslai, uždaviniai, tikslinės grupės bei standartiniai ES paramos viešinimo ir 
informavimo būdai.7 Atsižvelgdama į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 ir 
Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1159/2000, 2004 m. LR finansų ministerija patvirtino 
Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004-
2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą ir suteiktos paramos viešinimo strategiją8. 
Strategija parengta siekiant efektyviai panaudoti skiriamas ES struktūrinių fondų ir 
Lietuvos bendrojo finansavimo lėšas, visiems prieinamu būdu operatyviai supažindinti 
visuomenę ir galimus pareiškėjus su ES struktūrinių fondų paramos teikiamomis 
galimybėmis ir reikalavimais šiai paramai gauti, BPD priemonių ir atskirų projektų, 
įgyvendinamų finansuojant šias priemones, rezultatais. Buvo tikimasi, kad sistemingi 
informavimo ir viešinimo veiksmai padidins galimų pareiškėjų bei visuomenės 
susidomėjimą ES struktūrinių fondų teikiamomis galimybėmis, skatins viešojo ir 
privačiojo sektorių bendradarbiavimą, tarpinstitucinę partnerystę, gerins viešojo 
sektoriaus įvaizdį ir pasitikėjimą juo, didins visuomenės pritarimą Lietuvos Respublikos 
narystei ES. 
 
ES reglamentai numato šiuos pagrindinius informavimo ir viešinimo veiklos tikslus:  
užtikrinti paramos programos viešumą; informuoti plačiąją visuomenę apie ES 
bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis vaidmenį teikiant paramą ir jos rezultatus; 
sukurti nuoseklų struktūrinių fondų paramos įvaizdį; informuoti galimus ir galutinius 
naudos gavėjus, o taip pat tikslines grupes apie galimybes, kurias teikia bendra ES ir 
valstybių narių parama, kad būtų užtikrintas tokios paramos skaidrumas.9 Nacionalinėje 
Lietuvos Informavimo ir viešinimo strategijoje išskirti tikslai yra labiau orientuoti į 
Lietuvos piliečių susipažinimą su Europos Sąjungos veikla. Pirmiausiai yra siekiama 

                                                 
7 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1260/1999, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl 
struktūrinių fondų; 2000 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas Nr.1159/2000 „Dėl informavimo ir 
viešumo priemonių, kurias valstybės narės turi įgyvendinti, dėl paramos iš struktūrinių fondų;“ 2006 m. 
liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos 
regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) 
Nr. 1260/1999. 
8 Strategija patvirtinta LR finansų ministro 2004 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1K-279. 
9 2000 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas Nr.1159/2000 „Dėl informavimo ir viešumo priemonių, 
kurias valstybės narės turi įgyvendinti, dėl paramos iš struktūrinių fondų“. 
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nušviesti Lietuvos dalyvavimą ES regioninėje politikoje ir pristatyti BPD. Kiti du iškelti 
tikslai atitinka nurodytuosius Komisijos reglamente (EB) Nr. 1159/2000: informuoti 
galimus pareiškėjus apie ES struktūrinių fondų teikiamas galimybes ir taip užtikrinti ES 
struktūrinių fondų lėšų administravimo skaidrumą ir didinti jų įsisavinimą; bei viešinti ES 
struktūrinių fondų teikiamą paramą ir jos naudą žmonių gerovei. Taigi Informavimo ir 
viešinimo strategijoje iškelti tikslai iš esmės atitinka ES lygmens reikalavimus, taip 
pat yra atkreipiamas dėmesys į Lietuvos poreikių specifiką.  
 
Kita vertus, Komisijos reglamente (EB) Nr. 1159/2000 itin akcentuojamas viešinimo kaip 
paramos skaidrumo užtikrinimo priemonės tikslas nėra tinkamai atspindėtas 
Lietuvos Informavimo ir viešinimo strategijoje. Jos 17.2. punkte nurodoma, jog vienas 
iš tikslų – „informuoti galimus ES struktūrinių fondų pareiškėjus apie ES struktūrinių 
fondų teikiamas galimybes ir taip užtikrinti ES struktūrinių fondų lėšų administravimo 
skaidrumą ir didinti jų įsisavinimą“. Tačiau informacijos apie ES struktūrinių fondų 
paramos galimybes sklaida yra nepakankama priemonė, norint keisti tikslinių grupių 
nuomonę apie ES lėšų skyrimo ir įsisavinimo skaidrumą, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad 
neigiama visuomenės nuomonė dėl proceso neskaidrumo buvo pastebėta jau 2004 m. 
„Europos namų“ atliktame tyrime10. Šio tyrimo, kuriuo grindžiama visa 2004 – 2006 m. 
Informavimo ir viešinimo strategija, rezultatuose nurodoma, kad dauguma respondentų 
netiki ES struktūrinių fondų paramos skirstymo skaidrumu bei efektyvumu. Nepaisant to, 
ES paramos skirstymo skaidrumas Strategijoje įvardinamas kaip antraeilės reikšmės. Tuo 
tarpu šis klausimas per visą 2004 – 2006 m. programavimo laikotarpį išliko opiausiu. LR 
finansų ministerijos užsakymu atliekami visuomenės nuomonės tyrimai11 rodo, kad 
daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų mano, kad parama skirstoma neskaidriai/ 
neefektyviai arba greičiau neskaidriai/neefektyviai. Lyginant 2005 m. ir 2006 m. 
duomenis, pastaraisiais metais 5 % padaugėjo manančiųjų, jog parama skirstoma 
skaidriai/efektyviai, arba greičiau skaidriai/efektyviai, nes sumažėjo neturinčiųjų 
nuomonės skaičius. Pabrėžtina, kad žiniasklaida skleidžia ne tik objektyvią informaciją 
apie ES struktūrinius fondus, bet turi didžiulės įtakos neigiamai nuostatai apie ES 
paramos skaidrumą. Net 19 % respondentų, manančių, kad struktūrinių fondų parama 
skirstoma neskaidriai, teigia, tokią informaciją gavę iš žiniasklaidos, 2007 m. šis skaičius 
išaugo 6 %.  
 
Uždaviniai. Lietuvos Informavimo ir viešinimo strategijoje įvardinti uždaviniai12 
atitinka pagrindinius ES  reglamentuose nurodytus informavimo ir viešinimo apie 
ES paramą uždavinius13, tačiau pastebimi keli uždavinių formulavimo trūkumai, kurie 

                                                 
10 VšĮ „Europos namai”. Galimų pareiškėjų ES struktūrinių fondų paramai gauti nuomonės tyrimas, 2004 
m. gegužės 1-18 d. 
11 TNS Gallup atlikti tyrimai „Lietuvos gyventojų informuotumas apie ES struktūrinę paramą“ – 2006 m. 
sausis, 2007 m. sausis. 
12 Informavimo ir viešinimo strategijoje yra išskirti šeši pagrindiniai uždaviniai: padidinti visuomenės 
žinias apie ES struktūrinių fondų teikiamas galimybes ir gebėjimą jomis pasinaudoti; supažindinti tikslines 
grupes su BPD priemonėmis ir jų įgyvendinimo rezultatais; padidinti administracinius gebėjimus teikiant 
informaciją apie ES struktūrinių fondų paramą ir ją viešinant; užtikrinti, kad teikiama informacija atitiktų 
galimų ES struktūrinių fondų paramos pareiškėjų poreikius ir visų pirma pasiektų tas tikslines grupes, 
kurioms ji yra aktualiausia; stiprinti bendradarbiavimą ir partnerystę tarp institucijų; sustiprinti ryšius su 
visuomenės informavimo priemonėmis (18 str.) 
13 Komisijos reglamente (EB) 1159/2000 minimi šie pagrindiniai uždaviniai: supažindinti visus 
potencialius paramos gavėjus apie struktūrinių fondų galimybes ir būdus paramai gauti; užtikrinti patį 
didžiausią skaidrumą apie viešųjų pinigų naudojimą; populiarinti plačiajai visuomenei veiksmus, kuriuos 
ES įgyvendina kartu su valstybėmis narėmis. 
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gali būti laikomi viena iš 2004 – 2006 m. ES paramos viešinimo ir informavimo veiklos 
efektyvumą mažinusių priežasčių:  
 
- Visų pirma, kai kurie strategijos uždaviniai dubliuoja vienas kitą. Trečiajame 

strategijoje uždavinyje numatyta „padidinti administracinius gebėjimus teikiant 
informaciją apie ES struktūrinių fondų paramą ir ją viešinant“, o tai reiškia, kad 
siekiama padidinti gebėjimus analizuoti informacinius poreikius, planuoti, 
koordinuoti ir įgyvendinti visuomenės informavimo priemones. Komunikacijos 
teorijos požiūriu, toks privalo būti efektyvus visuomenės informavimo procesas. 
Remiantis šiuo požiūriu, penktasis uždavinys („stiprinti bendradarbiavimą ir 
partnerystę tarp institucijų“) yra sudėtinė trečiojo uždavinio dalis. 

 
- Analizuojant Informavimo ir viešinimo strategijos uždavinius pastebimas ir 

akivaizdus trūkumas: nėra numatytas uždavinys matuoti ir įvertinti vykdomos 
viešinimo ir informavimo veiklos efektyvumą, nors  pačioje strategijoje atskira 
dalimi yra aprašyta informavimo veiklos priežiūros bei vertinimo veikla. Būtina 
pastebėti, kad strategijoje įvardinti uždaviniai yra sunkiai išmatuojami arba 
apskritai neišmatuojami. Visų pirma, X-oje Strategijos dalyje pateiktos rezultatų 
vertinimo priemonės nekoreliuoja su uždaviniais (pvz., kaip bus išmatuojamas 
penktasis uždavinys „stiprinti bendradarbiavimą ir partnerystę tarp institucijų“?). 
Antra, nei Informavimo ir viešinimo strategijoje, nei BPD priede patvirtintame 
Informavimo ir viešinimo plane nėra aiškiai apibrėžta, kokia institucija atsakinga 
už kiekybinių ir kokybinių efektyvumo rodiklių nustatymą. Trečia, BPD priede 
įvardinti siekiami informavimo ir viešinimo veiklos rezultatai14 nėra tinkamai 
apibrėžti, t.y. trūksta kiekybinės siekiamų rezultatų išraiškos, nėra siekiama 
matuoti visuomenės nuomonės pokytį apie ES paramos įsisavinimo skaidrumą 
(kaip vieną opiausių problemų15). Tuo tarpu Europos Komisijos pateiktame 
Praktiniame visuomenės informavimo apie struktūrinius fondus 2000 – 2006 m. 
vadove16 aiškiai nurodoma, kad pagrindinis viešinimo veiklos vertinimo tikslas yra 
patikrinti, kaip buvo pasiekti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1159/2000 įtvirtinti 
tikslai: skaidrumas ir visuomenės informuotumas. Praktiniame vadove taip pat 
nurodoma, kad Informavimo ir viešimo plane arba strategijoje turi būti nustatyti 
informavimo ir viešinimo veiklos vertinimo poveikio rodikliai (skaidrumo lygio 
pokyčiai bei visuomenės informuotumo pokyčiai), rezultatų bei įgyvendinimo 
rodikliai.  

  

                                                 
14 Tikimasi, kad įgyvendinus šį informavimo ir viešinimo planą: 
� bent 50 proc. visuomenės žinos apie ES struktūrinių fondų paramą ir jos rezultatus; 
� mažiau galimų pareiškėjų informacijos trūkumą nurodys kaip sunkumą, su kuriuo susiduriama teikiant 

paraišką ES struktūrinių fondų paramai gauti (2004 m. gegužę informacijos trūkumą kaip sunkumą 
nurodo net 64 proc. galimų pareiškėjų). 

daugiau galimų pareiškėjų ES struktūrinius fondus administruojančių institucijų teikiamą informaciją apie 
ES struktūrinių fondų paramą vertins gerai ar patenkinamai (2004 m. gegužę teikiamą informaciją gerai 
arba patenkinamai vertina 62 proc. galimų pareiškėjų) 
15 Prieš rengiant Informavimo apie Europos sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004-2006 
m. BPD ir suteiktos paramos viešinimo strategiją, VšĮ “Europos namai” atliko galimų pareiškėjų ES 
struktūrinių fondų paramai gauti nuomonės tyrimą (2004 m. gegužės 1-18 d.). Pastebėta pavojinga 
tendencija: dalis respondentų galvojo, kad parama jau paskirstyta tarp „savų” ir ja neverta domėtis, 
respondentai abejojo pinigų paskirstymo skaidrumu, o paramos skyrimo skaidrumas yra vienas iš 
informavimo ir viešinimo tikslų, kuriam turi būti skiriamas pakankamas dėmesys. 
16 European Commission. Regional Policy DG. The Practical Guide to Communication on the Structural 
Funds 2000-2006, 2003. 
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- Strategijoje išdėstomi informavimo principai: informacija turi būtų aiški, 
svarbiausia ir pagrindinė, objektyvi, savalaikė ir prieinama kiekvienam piliečiui. 
Strategijos autoriai įvardindami informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą 
silpnybes, kaip vieną iš jų nurodo silpną grįžtamąjį ryšį tarp institucijų ir 
informavimo veiklos tikslinių grupių (11.5. punktas). Tačiau uždaviniuose ir 
pateikiamuose komunikacijos principuose, neatsispindi siekis užmegzti dialogą 
su tikslinėmis grupėmis bei gauti grįžtamąjį ryšį. Tai dar kartą patvirtina, jog 
Strategijos rengėjai nenumatė, jog komunikacija turi būti dvipusė, įvertinamas 
poveikis bei komunikacijos rezultatas. 

 
- Pastebėtina, kad formuluojant Informavimo ir viešinimo strategijos uždavinius 

neišvengta logikos klaidų. Ketvirtajame strategijos uždavinyje teigiama, jog 
būtina „užtikrinti, kad teikiama informacija atitiktų galimų ES struktūrinių fondų 
paramos pareiškėjų poreikius“. Šis punktas turėtų būti vienodai taikomas visoms 
tikslinėms grupėms, priešingu atveju bet kuri komunikacija neturi prasmės. 

 
 
4.2. Viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą tikslinės grupės  
 
Tikslinių grupių išskyrimas. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1260/1999, nustatančiame 
bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų, bei Komisijos reglamente (EB) Nr.1195/2000 
dėl informavimo ir viešumo priemonių, kurias valstybės narės turi įgyvendinti dėl 
struktūrinių fondų paramos, išskirtos tokios tikslinės grupės: galimi ir galutiniai naudos 
gavėjai, regioninės ir vietos valdžios institucijos bei kitos kompetentingos valstybinės 
institucijos, profesinės organizacijos,  prekybos organizacijos ir verslo sluoksniai, 
ekonominiai ir socialiniai partneriai, nevyriausybinės organizacijos, pirmiausia 
organizacijos, kurios skatina vyrų ir moterų lygybę, bei organizacijos, siekiančios 
apsaugoti aplinką ir pagerinti jos kokybę, projektų vykdytojai ir rėmėjai, plačioji 
visuomenė. Lietuvos Informavimo ir viešinimo strategijoje yra išskirtos tos pačios 
tikslinės grupės kaip ir ES reglamentuose. Strategijos 27 str. nurodomos šios tikslinės 
grupės, kurioms skiriami informavimo ir viešinimo veiksmai: institucijų ir viešųjų 
informavimo tinklų darbuotojai; pareiškėjai ir projektų vykdytojai pagal BPD priemones; 
visuomenė; visuomenės nuomonės formuotojai; viešosios informacijos platintojai; 
politikai, valstybės tarnautojai, savivaldybių ir apskričių darbuotojai, kurie pagal savo 
pareigas atstovauja visuomenės bei atskirų tikslinių grupių interesams; socialiniai-
ekonominiai ir kiti partneriai – organizacijos, atstovaujančios plačiausiems interesams. 
Atkreiptinas dėmesys, kad strategijoje viena iš tikslinių grupių, kurią būtina informuoti 
apie ES struktūrinių fondų paramą, išskiriamos viešosios informacijos priemonės 
(Strategijoje vadinama viešosios informacijos platintojais), pabrėžiant, kad tai ne tik 
informacijos šaltinis, informacijos perdavimo kanalas, bet ir tikslinė grupė. Tokios 
tikslinės grupės išskyrimas vertintinas teigiamai, nes viešosios informacijos platintojai 
turi patys gerai suprasti ES struktūrinių fondų lėšų administravimo principus, eigą ir 
pasekmes tam, kad galėtų aiškinti, interpretuoti ir teisingai pateikti informaciją 
visuomenei bei atskiroms jos grupėms.  
 
Šio vertinimo metu atliktas komunikacijos auditas parodė, kad 2004 – 2006 m. viešinimo 
ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą procese tikslinės grupės buvo 
išskirtos teisingai, tačiau kai kuriais atvejais per daug plačiai ir nekonkretizuotai. 
Peržvelgus tikslinių grupių sąrašą nei vienas respondentas negalėjo nurodyti, kad jame 
nėra paminėta kokia nors svarbi tikslinė grupė, bet buvo atkreiptas dėmesys, kad tokios 
tikslinės grupės kaip „pareiškėjai“ ar „visuomenė“ yra per daug plačios ir turėtų būti 
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suskaidytos bei konkretizuotos. Pastebėtina, kad potencialūs pareiškėjai yra 
konkretizuojami BPD priede, kuriame pagal kiekvieną BPD priemonę iškirtos atskiros 
pareiškėjų grupės, todėl su šios tikslinės grupės identifikavimu problemų nekyla. Tuo 
tarpu visuomenė kaip tikslinė grupė yra per daug abstrakti ir atskirais atvejais būtų 
naudinga ją segmentuoti. Pavyzdžiui, jaunimui ir pensininkams, kaimo ir miesto 
gyventojams turėtų būti vykdoma skirtinga komunikacija.  
 
Kaip atskira tikslinė grupė Informavimo ir viešinimo strategijoje yra išskirti politikai, 
valstybės tarnautojai, savivaldybių ir apskričių administracijų darbuotojai (Strategijos 
27.4.2 punktas). Jie Strategijoje yra priskirti prie visuomenės nuomonės formuotojų. 
Vertintojų nuomone, toks išskyrimas nėra visiškai teisingas. Visuomenės nuomonės 
formuotojams šiame pogrupyje galima priskirti tik politikus, kadangi „nuomonės 
formuotojais“ yra laikomi visuomenėje žinomi, pripažinti autoritetai, kurių nuomonė yra 
svarbi tam tikrai daliai arba visai visuomenei ir šia nuomone pasitikima. Šiuo atveju 
valstybės tarnautojai, savivaldybių ir apskričių administracijų darbuotojai greičiau 
priskirtini informacijos šaltiniams arba potencialiems paramos gavėjams nei nuomonės 
formuotojams. Be to, ši auditorija patenka į Strategijos 27.1. punkte nurodytą tikslinę 
grupę – institucijų ir viešųjų informavimo tinklų darbuotojai.  
  
Atitikimas tikslinių grupių poreikiams: informacijos turinys. Nuo aiškaus tikslinės 
grupės padalijimo į pogrupius, nuo jų poreikių identifikavimo tam tikrais informavimo ir 
viešinimo proceso etapais priklauso, kaip teisingai bus suformuluota ir perduota žinia, ar 
teisingai bus pasirinkti perdavimo kanalai, o taip pat priklauso pagrindinis tikslas – 
potencialaus pareiškėjo apsisprendimas teikti paraišką bei sėkmingas ES lėšų 
įsisavinimas. Analizuojant Informavimo ir viešinimo strategijos atitikimą tikslinių grupių 
poreikiams, visų pirma pastebėtina, kad ji parengta remiantis tik vienos (nors ir pačios 
svarbiausios) tikslinės grupės poreikių analize - galimų pareiškėjų ES struktūrinių fondų 
paramai gauti nuomonės tyrimu, kurį 2004 m. atliko VšĮ “Europos namai“. Pagal šį 
tyrimą 64 % galimų pareiškėjų teigia, kad informacijos apie ES struktūrinių fondų 
paramos galimybes jų institucijai/ organizacijai/ įmonei nepakanka. Labiausiai trūksta 
informacijos apie projektų rengimą ir įgyvendinimą (72,5 %), apie paraiškų rengimą (68 
%), apie struktūrinius fondus ir jų teikiamą paramą (56 %). Analizuojant šių poreikių 
atsispindėjimą strategijoje galima teigti, kad tiksluose  (17.2.) bei uždaviniuose (18.2., 
18.4.) buvo numatyta patenkinti šios tikslinės grupės informacijos poreikius. Tačiau 
nenumatoma potencialiems pareiškėjams suteikti konkrečios ir individualizuotos 
informacijos.  
 
Kitų tikslinių grupių poreikiai Informavimo ir viešinimo strategijoje neatsispindi, 
dominuoja strategijos rengėjų pozicija/  nuomonė apie norimą perduoti informaciją. 
Pavyzdžiui, strategijos 8 punkte teigiama, kad „jaučiama tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo stoka, nepakankamas institucijų bendradarbiavimas su atskiromis 
tikslinėmis grupėmis“. Empiriniais duomenimis ši informacija nėra pagrįsta. 
 
Atitiktis tikslinių grupių poreikiams: viešinimo ir informavimo būdai. Vertinant 
viešinimo ir informavimo būdų (arba komunikacijos kanalų) atitiktį tikslinių grupių 
poreikiams nustatyta, kad Informavimo ir viešinimo strategijoje nurodomi informacijos 
perdavimo kanalai, kurie turėtų būti naudojami tik dviems iš šešių tikslinių grupių 
informuoti (t.y. viešinimo ir informavimo būdai išskirti tik pareiškėjams ir visuomenei). 
Be to, strategijoje nenurodyti kai kurie svarbūs informacijos perdavimo kanalai. 
Strategijos 31 punkte nurodoma, kad pareiškėjams informuoti turėtų būti pasirenkami šie 
informacijos perdavimo  kanalai: institucijų tinklalapiai, konsultacijos, seminarai, viešieji 
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informavimo tinklai, leidiniai ir kita informacinė medžiaga. Visuomenei informuoti 
siūloma rinktis šiuos viešinimo ir informavimo būdus: institucijų tinklalapius, 
visuomenės informavimo priemones, leidinius ir kitą informacinę medžiagą, viešuosius 
informavimo tinklus, Europos informacijos centrus, socialinius-ekonominius partnerius. 
Abejotina, kad plačiąją visuomenę (nesegmentavus) tikslinga informuoti per viešuosius 
informacijos tinklus bei socialinius – ekonominius partnerius, institucijų tinklalapius, 
kadangi remiantis visuomenės nuomonės tyrimais, atliktais dar prieš rengiant 
Informavimo ir viešinimo strategiją17, pastarieji informavimo būdai visuomenei nėra 
patrauklūs.  
 
 
4.3. Informavimo ir viešinimo priemonių bei būdų tinkamumas ir suderinamumas  
 
Informavimo ir viešinimo strategijoje yra išskirtos keturios priemonių grupės: leidiniai, 
renginiai, informacinių technologijų priemonės ir visuomenės informavimo priemonės. 
Komisijos reglamente (EB) Nr.1195/2000 yra nurodoma, kad strategijoje turi būti 
nustatytas komunikacinių ir informavimo priemonių turinys, taip pat nurodant priemones, 
kurių turi būti imtasi pagal skirtingus kiekvieno fondo uždavinius.18 Tuo tarpu Lietuvoje 
yra pateiktos informavimo ir viešinimo priemonės, kurias siūloma taikyti skirtinguose 
BPD lygmenyse (programos, priemonių ir projektų). Tik BPD projektų lygmenyje yra 
numatytos atskiros priemonės, kurių privaloma imtis, viešinant skirtingus struktūrinių 
fondų uždavinius. Atkreiptinas dėmesys, kad komunikacijos audito metu buvo nustatyta, 
kad kai kurios ES struktūrinių fondų paramos administravime dalyvaujančios institucijos 
norėtų aktyviau vykdyti atkirtų struktūrinių fondų komunikaciją ir BPD programos bei 
priemonių lygmenyse (ypatingai ši nuostata buvo pabrėžiama dėl Europos socialinio 
fondo). Visgi manytina, kad Lietuvoje tikslingiau vykdyti korporatyvinę ES struktūrinių 
fondų paramos komunikaciją, nes tokiu būdu galima paprasčiau ir efektyviau perteikti 
struktūrinės paramos naudą valstybei, visuomenei ar jos grupei.    
 
Toliau šiame skyriuje yra apžvelgiamas kiekviename BPD lygmenyje naudojamų 
informavimo ir viešinimo priemonių tinkamumas bei jų suderinamumas tarpusavyje. 
Priemonių tinkamumas analizuojamas trimis aspektais: ar priemonės pasiekia nurodytą 
tikslinę grupę (loginis argumentas)? ar priemonės tinka tikslinei grupei (remiantis 
apklausomis ir visuomenės nuomonės tyrimais)? ar priemonės atitinka pagrindinius 
komunikacijos principus? Tuo tarpu priemonės laikomos tarpusavyje suderintomis, kai 
tikslinė grupė informaciją gauna iš kelių šaltinių, kurių vienas yra pagrindinis, o kiti 
suteikia papildomą ar labiau detalizuotą, specifinę informaciją. Sisteminis požiūris į 
viešinimą ir informavimą leidžia parinkti atitinkančias poreikius priemones ir būdus, 
išvengti dubliavimosi ir informacijos pertekliaus. 
 
Programos lygmuo. Informavimo ir viešinimo strategijoje numatyta, kad už 
informacijos sklaidą BPD programos lygmeniu ir BPD viešumą yra atsakinga 
vadovaujančioji institucija. Ji kiekvienais metais tvirtina metinius informavimo apie ES 
struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. BPD ir suteiktos paramos 
viešinimo strategijos įgyvendinimo   programos lygmeniu priemonių planus19. Peržvelgus 

                                                 
17 TNS gallup. Lietuvos gyventojų informuotumo apie ES tyrimas; 2004. 
18 Komisijos reglamento (EB) Nr.1195/2000 3.1.1. punktas. 
19 Planai buvo patvirtinti 2005 m. gegužės 11 d. Nr.1-K-152, 2005 m. gruodžio 20 d. Nr.1-K 387, 2007 m. 
sausio 12 d. Nr. 1-K 116 LR Finansų ministro įsakymais. 
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metiniuose planuose numatytas informavimo ir viešinimo priemones programos 
lygmeniu, jas galima suskirstyti į tokias grupes:  
- nuomonės tyrimai, žiniasklaidos turinio analizė; 
- reklaminės priemonės ir suvenyrai; 
- spausdinti ir elektroniniai leidiniai; 
- žiniasklaida (viešųjų ryšių priemonės); 
- tiesioginio kontakto priemonės (susitikimai, informaciniai renginiai); 
- ES paramą administruojančių institucijų darbuotojų mokymai, gebėjimų tyrimas. 
 
Visų pirma pastebėtina, kad kai kurios BPD programos lygmeniu naudojamos viešinimo 
ir informavimo priemonės nėra tinkamos, nes nepasiekia planuose nurodytos tikslinės 
grupės. Pavyzdžiui, nuomonės tyrimai, žiniasklaidos analizės yra skirtos institucijų 
darbuotojams, taip pat gali būti įdomios žiniasklaidos atstovams, tačiau nėra tinkamos 
kitoms nurodytoms tikslinėms grupėms - visuomenei, socialiniams - ekonominiams 
partneriams, galimiems pareiškėjams, projektų vykdytojams. Kai kurioms tikslinėms 
grupėms, pavyzdžiui, nuomonės formuotojams, specialių priemonių apskritai nėra 
numatyta. Kadangi ši grupė yra specifinė dėl informacinio išrankumo, pakankamai 
didelio žinių bagažo, jiems turėtų būti parinktos išskirtinės priemonės. Be to, daugelis 
priemonių programos lygmeniu yra skirtos ne konkrečioms tikslinėms grupėms 
(nurodoma, jog ta pati priemonė tinka 4-5 tikslinėms grupėms). Tai apsunkina 
informacijos turinio ir būdo parinkimą ir tuo pačiu neperduoda norimos žinios konkrečiai 
tikslinei grupei.  
 
Vadovaujančios institucijos užsakymu atliekami kasmetiniai Lietuvos gyventojų 
informuotumo apie ES struktūrinę paramą tyrimai rodo, kad pagrindiniai visuomenės 
informacijos šaltiniai apie ES paramą yra televizija (56% respondentų matė siužetus apie 
ES struktūrinių fondų paramą per televiziją), radijas (26% respondentų girdėjo 
reportažus per radiją) bei respublikinė spauda (25% respondentų skaitė straipsnius apie 
ES struktūrinių fondų paramą).20 Dėl pasiekiamos tikslinės auditorijos būtent šias 
viešinimo ir informavimo priemones ir reikėtų laikyti tinkamiausiomis, vykdant 
viešinimo ir informavimo veiklas BPD programos lygmeniu. Tuo tarpu skleidžiant 
informaciją apie ES struktūrinių fondų paramą BPD programos lygmeniu tokios 
priemonės kaip spausdinti leidiniai, reklama, suvenyrai gali būti naudojamos tik kaip 
papildomos priemonės šalia elektroninių ir tiesioginio kontakto priemonių. Taip pat 
nagrinėjant vadovaujančios institucijos informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą 
pagal Lietuvos 2004–2006 m. BPD ir suteiktos paramos viešinimo strategijos 
įgyvendinimo programos lygmeniu priemonių planų ataskaitas matyti, kad nepakankamai 
išnaudotos viešųjų ryšių priemonės: dalyvavimas laidose, viešų diskusijų inicijavimas, 
bendravimas su žiniasklaida.  
 
Žemiau lentelėje pateikiama analizė, dėl skirtingų informavimo ir viešumo priemonių 
suderinamumo BPD programos lygmenyje. Matyti, kad suderintomis tarpusavyje galima 
laikyti priemones, skirtas visuomenei. Tuo tarpu kitoms tikslinėms grupėms skirtos 
priemonės daugeliu atveju yra nesuderintos, o kai kurioms tikslinėms grupėms 
(socialiniams partneriams, politikams, žiniasklaidai) – taikomos fragmentiškai.  
 
 
 

                                                 
20 TNS Gallup. Tyrimo „Lietuvos gyventojų informuotumo apie ES struktūrinę paramą“ ataskaita, 2007 m. 
sausis – P. 27. 
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4.3.1. lentelė. Informavimo ir viešumo priemonių suderinamumas programos lygmeniu.  
Tikslinė 
grupė 

2005 m. priemonės 2006 m. priemonės Suderinamumas 

Institucijų ir  
viešųjų 
informavimo 
tinklų 
darbuotojai 

• Visuomenės 
nuomonės tyrimai; 
• Žiniasklaidos 
apžvalga; 
• Konferencija; 
• Administruojanči
ų institucijų 
susitikimai; 
• Metinės 
ataskaitos; 
• Viešinimo ir 
koordinavimo e-
grupė 

• Visuomenės 
nuomonės  
tyrimai; 
• Žiniasklaidos 
apžvalgos; 
• Konferencija; 
• Mokymai 

Matome, jog pagrindinės 
priemonės yra susijusios su 
viešosios nuomonės 
analize. Jos yra tarpusavyje 
suderintos, suteikiančios 
skirtingą informaciją. Tuo  
tarpu priemonės,  susijusios 
su administracinių  
gebėjimų ugdymu, yra 
fragmentiškos, tačiau 
naudojamos pagal poreikį.  
 

Pareiškėjai/ 
projektų 
vykdytojai 

• Atmintinės 
pareiškėjams; 
• Interneto 
svetainė; 
• Renginiai 
apskrityse. 

• Interneto svetainė; 
• Straipsniai 
spaudoje. 

Pagrindinė priemonė yra 
interneto svetainė. 2005 m. 
buvo taikomos papildomos 
suderintos priemonės 
pareiškėjams, 2006 m. jos 
nebetaikytos kaip nebe 
aktualios. Kita vertus, 2006 
m. papildomos priemonės 
galėjo būti numatytos 
projektų vykdytojams. 

Visuomenė • TV reklama; 
• Lauko reklama; 
• Suvenyrai; 
• Interneto 
svetainė; 
• El. Leidiniai; 
• Straipsniai 
žiniasklaidoje; 
• Dalyvavimas 
laidose. 

• TV reklama; 
• Suvenyrai; 
• El.leidiniai; 
• Interneto svetainė; 
• Informacinis 
bukletas-laikraštis; 
• Straipsniai 
spaudoje; 
• Dalyvavimas 
laidose. 

Pagrindinė priemonė yra 
reklama. Kitos priemonės 
yra suderintos.  

Viešosios 
informacijos 
platintojai 
(visuomenės  
informavimo 
priemonės) 

• Interneto 
svetainė; 
• Pranešimai 
spaudai; 
• Susitikimai; 
• Priežiūros 
komiteto sprendimai; 
• Spaudos 
konferencija. 

• Interneto svetainė; 
• Pranešimai 
spaudai; 
• Susitikimas su 
Marijampolės 
žiniasklaida; 
• Priežiūros komitetų 
sprendimai. 

Pagrindinės priemonės – 
pranešimai spaudai, 
internetas, kitos priemonės 
taikomos fragmentiškai, 
surengta tik viena spaudos 
konferencija.  

Politikai, 
valstybės 
tarnautojai, 
sav. ir apskr.  
darbuotojai 

• Interneto 
svetainė; 
• El.leidiniai; 
• Straipsniai 
žiniasklaidoje; 
• BPD, BPD 
santrauka; 
• Metinės 

• Interneto svetainė; 
• El.leidiniai; 
• Informacinis 
leidinys 
 liet.angl. kalbomis; 
• Straipsniai 
spaudoje. 

Priemonės nesuderintos, 
neaišku, kurios priemonės 
yra prioritetinės šiai 
auditorijai. 
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ataskaitos; 
Socialiniai-
ekonominiai 
partneriai 

• Interneto 
svetainė; 
• El. Leidiniai; 
• Straipsniai 
žiniasklaidoje; 
• Konferencija 

• Interneto svetainė; 
• El.leidiniai; 
• Straipsniai 
spaudoje; 
• Konferencija. 

Priemonės nesuderintos,  
kadangi nėra priemonių, 
specialiai skirtų šiai 
auditorijai.  

Šaltinis: metiniai informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. BPD ir 
suteiktos paramos viešinimo strategijos įgyvendinimo programos lygmeniu priemonių planai bei šių planų 
įgyvendinimo ataskaitos.  
 
Analizuojant BPD programos lygmeniu vykdytas viešinimo ir informavimo priemones 
kaip gerąją praktiką galima išskirti keletą iniciatyvų:  
 

1. Centralizuotas administracinių gebėjimų stiprinimas: siekiant gerinti 
informavimo ir viešinimo veikloje dalyvaujančių darbuotojų kvalifikaciją ir 
gebėjimus, 2006 m. balandžio 5-6 d. Finansų ministerijos organizuoti mokymai 
ES struktūrinius fondus administruojančių institucijų atstovams „Efektyvus 
bendradarbiavimas su žiniasklaida" (bendradarbiavimo specifika, pranešimo 
spaudai rašymas, virtualių instrumentų nauda, konfliktai).  

 
2. Vieningo informacijos šaltinio sukūrimas: 2006 m. Finansų ministerijos 

iniciatyva sukurta ES struktūrinės paramos svetainė www.esparama.lt. Ji pradėjo 
funkcionuoti 2006 m. gruodžio mėn. Svetainės tikslas – vienoje vietoje pateikti 
potencialiems pareiškėjams, dabartiniams paramos gavėjams ir visuomenei 
aktualią informaciją apie ES struktūrinę paramą. Svetainės informaciją rengia, 
skelbia ir atnaujina visos ES struktūrinę paramą administruojančios institucijos. 

 
3. Sėkmingų projektų pavyzdžių skaida: galima išskirti keletą iniciatyvų. Visų 

pirma, paminėtinos dvi konferencijos. Pirmoji - 2006 m. gegužės 17 d. Finansų 
ministerijos kartu su kitomis ES paramą administruojančiomis institucijomis 
surengta konferencija „ES struktūrinė parama Lietuvai: sėkmingų projektų 
pavyzdžiai". Joje pristatyti 22 sėkmingai vykdomi projektai, dalyvavo apie 200 
socialinių, ekonominių, regioninių partnerių, administruojančių institucijų atstovų. 
Antroji - siekiant pasidalinti sėkmės pavyzdžiais, 2007 m. gegužės 24 d. surengta 
ES paramos mugė „Regionų lyderiai“, kurioje dalyvavo daugiau kaip 80-ies 
projektų vykdytojai iš visos Lietuvos, ES paramą administruojančių institucijų 
atstovai, svečiai iš Europos Komisijos. Taip pat paminėtini 2006 m. Finansų 
ministerijos rengiami ir spausdinami  „Patirties panoramos" leidiniai, kuriuose 
visuomenė supažindinama su sėkmingai įgyvendinamais ES struktūrinę paramą 
pagal BPD gavusiais projektais. Leidinių tiražas – po 400 000 vnt. Leidiniai buvo 
platinti per pašto dėžutes visoje Lietuvoje ir skelbiami www.esparama.lt. 

 
 
Vertinimo metu buvo nustatyta, kad 2004 – 2006 m. BPD programos lygmeniu naudotos 
informavimo ir viešinimo priemonės apie ES struktūrinių fondų paramą ne visai atitiko 
pagrindinius komunikacijos principus, kurie yra nustatyti Informavimo ir viešinimo 
strategijoje21. Svarbiausia pastaba yra susijusi su informacijos pateikimo vėlavimu. Šio 

                                                 
21 [Strategija] 19. Informuojant ir viešinant turi būti laikomasi šių principų:  
19.1. visuomenė bei tikslinės grupės informuojamos atsižvelgiant į visą BPD strategiją; 
19.2. informacija pateikiama aiškiai ir paprastai; 
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vertinimo metu atliktas komunikacijos auditas parodė, kad visuomenė apie ES 
struktūrinių fondų paramą sistemingai buvo pradėta informuoti tik paskutiniaisiais 2004 – 
2006 m. ES struktūrinės paramos laikotarpio metais. Tiesa, 2003 – 2004 m. vykdytos 
Lietuvos stojimo į ES kampanijos metu kaip vienas iš narystės privalumų buvo viešinama 
ES struktūrinė parama, tačiau nebuvo detaliau aiškinama, kaip bus skirstoma parama, kas 
prižiūrės, ar sistema veikia skaidriai, kada visuomenė pajus šią naudą ir kokiose 
gyvenimo srityse. Kita vertus, būtina pažymėti, kad informacijos vėlavimas didžiąja 
dalimi buvo susijęs su visos ES struktūrinės paramos administracinės sistemos kūrimo 
proceso vėlavimu – kol nebuvo patvirtintos atsakingosios institucijos bei joms deleguotos 
funkcijos, kol nebuvo aiškios paramos administravimo taisyklės, tol negalėjo prasidėti ir 
sistemingas informavimo procesas.  
 
Toliau analizuojant viešinimo ir informavimo veiklos BPD programos lygmeniu atitikimą 
komunikacijos principams, pastebima, kad sunkiai sekasi pateikti informaciją aiškiai ir 
paprastai, todėl iki šiol didžioji dalis visuomenės nelabai supranta, kas yra ES struktūrinių 
fondų parama ir kokią ji teikia naudą. Tai patvirtina visuomenės nuomonės tyrimai, kurių 
išvadose konstatuojama, kad didelė dalis Lietuvos gyventojų nežino, kas yra BPD, 
nematė BPD ženklo, ar ES paramos reklamos, jos nesupranta, daugumai nepakanka 
informacijos apie BPD, mano, kad ES parama skirstoma neskaidriai ir neefektyviai, 
neprojektuoja ES paramos naudos, kurią gaus kiekvienas Lietuvos pilietis, sau.22   
 
Priemonių lygmuo. Informavimo ir viešinimo strategijoje yra nustatyta, kad už 
informacijos sklaidą apie priskirtas BPD priemones yra atsakingos tarpinės ir 
įgyvendinančiosios institucijos. Šios institucijos yra atsakingos už informacijos pateikimą 
visuomenei apie jų administruojamas BPD priemones ir – svarbiausia – informacijos 
teikimą pareiškėjams bei projektų vykdytojams apie BPD priemonių turinį, finansavimo 
galimybes ir sąlygas, projektų paraiškų teikimo bei projektų įgyvendinimo reikalavimus. 
Šioms funkcijoms įgyvendinti Informavimo ir viešinimo strategijoje yra 
rekomenduojama naudoti tokias priemones: rengti informacinius paketus galimiems 
pareiškėjams ir projektų vykdytojams pagal atskiras BPD priemones; brošiūras, viešosios 
informacijos platintojams apie sukauptą gerąją patirtį, poveikį regionui ar sektoriui, 
bendruomenės gerovei; plakatus; rengti seminarus galimiems pareiškėjams ir projektų 
vykdytojams atskirais ciklais; bei teikti informaciją internete.23 Tarpinių ir 
įgyvendinančių institucijų bendrai rengtuose metiniuose informavimo ir viešinimo 
planuose buvo numatyta naudoti ir kitas viešinimo ir informavimo priemones: 
pranešimus spaudai, susitikimus su žiniasklaida, konferencijas, suvenyrus ir pan. 
(institucijų BPD priemonių lygmeniu naudotos priemonės yra apibendrintos šios 
ataskaitos 4 priede). Viešinimo ir informavimo strategijoje rekomenduojama, kad 
metiniai institucijų informavimo ir viešinimo priemonių planai būtų rengiami 
atsižvelgiant į tikslines grupes ir jų pogrupius, informavimo ir viešinimo etapus. Tačiau 
analizuojant šiuos planus kai kurias atvejais (pavyzdžiui, AM, TID) jaučiamas gana 

                                                                                                                                                 
19.3. institucijų teikiama informacija yra svarbiausia ir pagrindinė; 
19.4. pateikiama informacija objektyvi ir grindžiama faktais; 
19.5. informacija tiekiama operatyviai ir laiku; 
19.6. kiekvienas turi teisę bei galimybes nevaržomai naudotis informacija. 
22 TNS Gallup. Tyrimo „Lietuvos gyventojų informuotumo apie ES struktūrinę paramą“ ataskaita, 2007 m. 
sausis – P. 7. 
23 Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal BPD ir suteiktos paramos 
viešinimo strategijos, patvirtintos LR finansų ministro 2004 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1K-279, IX dalies 
II skirsnis.  
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formalus rekomenduotų priemonių taikymas, tuo metu ŪM, ŽŪM, SAM bei SADM siekė 
lanksčiau pažiūrėti į tikslinių grupių specifiką. 
 
Komunikacijos audito išvadose yra nurodoma, kad 2004 – 2006 m. programavimo 
laikotarpiu visos tarpinės ir įgyvendinančios institucijos didžiausią dėmesį skyrė 
informacijos pateikimui potencialiems pareiškėjams, siekiant užtikrinti, kad būtų gauta 
pakankamai ir geros kokybės paraiškų ir taip užtikrinti sėkmingą ES lėšų įsisavinimą. Šio 
vertinimo metu ištyrus informacijos šaltinius, iš kurių potencialūs pareiškėjai gavo 
pirminę informaciją apie galimybes pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama, matyti, 
kad pagrindiniai informacijos šaltiniai potencialiems pareiškėjams yra internetas (49 %), 
jiems rengiami specializuoti seminarai (48 %), spauda (45 %) bei atsakingų institucijų 
internetiniai puslapiai (42 %). Iš televizijos apie galimybę gauti ES struktūrinių fondų 
paramą sužinojo 32 % potencialių pareiškėjų, 27 % pareiškėjų tokią informaciją rado 
specialiuose leidiniuose, 23 % - išgirdo per radiją, 22 % - gavo viešuosiuose informavimo 
tinkluose (verslo centruose, Europos Sąjungos informaciniuose centruose), o 17 % - 
asociacijose.24 Pastebėta, kad pagal NMA administruojamas BPD priemones potencialūs 
pareiškėjai (t.y. daugiausiai žemdirbiai ir kaimo gyventojai) apie jų galimybes 
pasinaudoti ES parama sužinojo iš spaudos ir brošiūrų, tuo tarpu pareiškėjai pagal LVPA 
administruojamas BPD priemones (įmonės bei savivaldybės) – iš interneto.  
 
Vertinimo metu atlikta potencialių pareiškėjų ir projektų vykdytojų apklausa rodo, kad 
šiai tikslinei grupei informaciją apie ES struktūrinių fondų paramą gauti yra nesudėtinga. 
Bendras visų apklaustų pareiškėjų informacijos apie paramos galimybes vertinimo 
vidurkis yra geras – 7.8 balo (iš 10 galimų balų)25. Tai leidžia daryti išvadą, kad BPD 
priemonių lygmeniu tarpinių ir įgyvendinančių institucijų vykdytos viešinimo ir 
informavimo veiklos buvo pakankamos. Tačiau analizuojant ją pagal pagrindinius 
komunikacijos principus, įtvirtintus Informavimo ir viešinimo strategijoje, pastebima 
keletas proceso trūkumų (žr. 4.3.1. pav.). Visų pirma, pateikiama informacija 
potencialiems pareiškėjams yra nepakankamai aiški bei fragmentuota, t.y. tikslios ir 
pilnos informacijos apie paramos sąlygas pagal konkrečią BPD priemonę tenka ieškoti 
keliuose informaciniuose šaltiniuose (internete, gairėse, paraiškų pildymo vadovuose, 
institucijų teikiamuose išaiškinimuose ir pan.). Be to, neigiamai vertinamas informacijos 
apie paramos teikimo sąlygas operatyvumas. Kita vertus, potencialūs pareiškėjai gerai 
vertina institucijų teikiamą informaciją pagal aktualumo ir objektyvumo kriterijus.  
 

                                                 
24 TNS Gallup. Tyrimo „Lietuvos gyventojų informuotumo apie ES struktūrinę paramą“ ataskaita, 2007 m. 
sausis – P. 22. 
25 Ibid. – P. 33. 
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4.3.1. pav. BPD priemonių lygmeniu skleidžiamos informacijos atitikimas pagrindiniams 
komunikacijos principams. 

9pav. Administruojančių institucijų informacijos teikimo kokybės aspektų 
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Šaltinis: TNS Gallup. Tyrimo „Informavimo apie ES struktūrinių fondų paramos priemones ir būdus 
tinkamumo vertinimas“ ataskaita, 2007 m. balandis. – P.51. 
 
Šio vertinimo metu ištyrus informacijos šaltinius, kuriuos naudojo pareiškėjai, rengdami 
paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti, pastebėta, kad dažniausiai buvo naudotasi 
gairėmis pareiškėjams, taip pat informacija buvo gauta specialiuose institucijų rengtuose 
seminaruose, naudotasi ir paraiškų pildymo vadovais, be to, šiek tiek daugiau nei pusė 
pareiškėjų naudojosi atsakingų institucijų teiktais oficialiais paramos teikimo sąlygų 
išaiškinimais ir konsultacijomis telefonu (žr. 4.3.2. pav.). 
 
4.3.2. pav. Pareiškėjų dažniausiai naudotos informacijos apie ES paramos gavimo 
sąlygas priemonės.  

7pav. Informacijos šaltiniai, naudojami rengiant paraiškas, 
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Šaltinis: TNS Gallup. Tyrimo „Informavimo apie ES struktūrinių fondų paramos priemones ir būdus 
tinkamumo vertinimas“ ataskaita, 2007 m. balandis. – P.38. 
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Verta pastebėti, jog informacijos priemonės naudojimo dažnumas turi būti vertinamas jos 
kokybiškumo ir atitikimo pareiškėjų poreikiams kontekste, kuris suponuoja institucijų 
naudojamų priemonių tinkamumą pareiškėjams. Žemiau pateiktas paveikslėlis iliustruoja, 
kad pareiškėjų lūkesčius labiausiai atitiko tiesioginio kontakto priemonės: individualios 
konsultacijos („atvirų durų dienos“ atsakingose institucijose bei privačių konsultantų 
paslaugos). Tikėtina, jog šios priemonės vertinamos geriausiai dėlto, kad sudaro sąlygas 
eliminuoti vieną iš dažnai pasitaikančių informavimo trūkumų – prieštaringą ir nepilną 
informaciją.  
  
4.3.3. pav. Informacijos šaltinių atitikimas pareiškėjų poreikiams. 

8pav. Informacijos šaltinių, rengiant paraišką, atitikimo lūkesčiams 
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Šaltinis: TNS Gallup. Tyrimo „Informavimo apie ES struktūrinių fondų paramos priemones ir būdus 
tinkamumo vertinimas“ ataskaita, 2007 m. balandis. – P.42. 
 
Vertinimo metu buvo nustatyta, kad rengiant projektą ES struktūrinių fondų paramai 
gauti pareiškėjams labiausiai trūksta informacijos apie planuojamo projekto išlaidų 
tinkamumą. Šią priežastį nurodė 35 % apklaustų pareiškėjų. 23 % pareiškėjų trūksta 
informacijos apie planuojamo projekto veiklų remtinumą, 20 % pareiškėjų – apie paties 
pareiškėjo tinkamumą gauti ES struktūrinę paramą.26 Atsižvelgiant į nustatytus 
informacijos trūkumus, naujame programavimo laikotarpyje, teikiant informaciją 
potencialiems pareiškėjams derėtų tinkamiau (išsamiau ir aiškiau) išaiškinti įvardintus ES 
paramos teikimo sąlygų aspektus.   
 
Būtina pastebėti, kad įvairialypė atskirų BPD programų ir priemonių problematika, 
skirtingi tikslinių grupių poreikiai ir pasirengimo priimti informaciją lygis, o taip pat 
viešinamo objekto specifika sąlygoja ieškoti skirtingų viešinimo sprendimų ir priemones 
parinkti pagal tikslines grupes. Vertinant tarpinių ir įgyvendinančių institucijų metinius 
planus, buvo pastebėta, kad kai kurių viešinimo ir informavimo priemonių taikymas 
orientuotas į tikslines grupes, kurioms priemonės nėra tinkamos. Pavyzdžiui, 
reprezentaciniai suvenyrai gali tapti puikia „reklamos“ priemone pareiškėjams, projektų 
vykdytojams, bet visuomenei nėra tikslinga. Analogiškai, metodiniai leidiniai, 
lankstinukai apie ES paramos gaires ar konkrečių priemonių paramos mechanizmą 

                                                 
26 TNS Gallup. Tyrimo „Informavimo apie ES struktūrinių fondų paramos priemones ir būdus tinkamumo 
vertinimas“ ataskaita, 2007 m. balandis. – P.35. 
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įdomesni pareiškėjui, bet ne plačiai visuomenei. Yra painiavos ir pranešimus 
žiniasklaidai nurodant kaip priemonę tinkamą visoms grupėms – iš tiesų, pranešimas 
žiniasklaidai skiriamas žurnalistams, kurie sumotyvuoti naujienos ją pristato masinėse 
komunikacijos priemonėse (informaciniuose portaluose, spaudoje, TV/radijo eteryje), 
tačiau pats pranešimas (juolab, jei parengtas neprofesionaliai) visuomenės gal ir 
nepasiekti. 
 
Apibendrinant, BPD priemonių lygmeniu naudotas viešinimo ir informavimo priemones 
ir būdus, tinkamiausiomis (labiausiai tikslinių grupių lūkesčius atitinkančiomis) 
priemonėmis galima įvardinti renginius (tiesioginį kontaktą su tiksline grupe) bei 
informacinių technologijų priemones, visų pirma – institucijų tinklalapius. 
Analizuojant atskirų institucijų BPD priemonių lygmeniu vykdytas viešinimo ir 
informavimo priemones bei naudotus būdus kaip gerąją praktiką galima išskirti keletą 
iniciatyvų: 
 

1. Viešieji informavimo tinklai kaip informacijos sklaidos kanalai: informavimo 
kaštams mažinti Ūkio ministerija sėkmingai išnaudojo viešąjį informavimo tinklą, 
kurį sudaro 42 verslo informaciniai centrai, 7 verslo inkubatoriai ir Lietuvos 
inovacijų centas su 5 regioniniais padaliniais. Visi viešojo informavimo tinklo 
darbuotojai buvo informuoti apie Ūkio ministerijos administruojamą struktūrinių 
fondų paramą ir apmokyti teikti konsultacijas potencialiems pareiškėjams. 
Panašiai sėkmingai regioniniu informavimo tinklu pasinaudojo ir Žemės ūkio 
ministerija.  

 
2. Elektroninės naujienos tikslinėms grupėms: Švietimo ir mokslo ministerija 

kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija leidžia potencialiems 
pareiškėjams ir projektų vykdytojams skirtus elektroninius leidinius „Struktūriniai 
fondai žmonių išteklių plėtrai“, kurie talpinami institucijų tinklalapiuose ir 
siunčiami elektroniniu paštu. Leidiniuose galima rasti ESF paramos Lietuvoje 
aktualijas, informaciją apie informacinius renginius ir kitą, visuomenei, 
potencialiems pareiškėjams, bei projektų vykdytojams aktualią informaciją. 

 
 
Projektų lygmuo. Informaciją apie konkrečius paramą pagal Lietuvos 2004 – 2006 m. 
BPD gavusius projektus skleidžia įgyvendinančiosios institucijos ir projektų vykdytojai.27 
Projekto lygmeniu vartotinos informavimo ir viešumo priemonės yra detaliai 
reglamentuotos Komisijos reglamente (EB) Nr.1195/2000. Reglamente išdėstyti paramos 
viešinimo projektų lygmeniu reikalavimai yra nuosekliai perkelti į nacionalinį lygmenį 
LR finansų ministro įsakymu patvirtintose paramos viešinimo taisyklėse28. Numatyta, 
kad viešinimo veika, kurios mastai turi būti tiesiogiai proporcingi remiamo projekto 
tikslams ir veiklos apimčiai, yra privaloma BPD lėšomis finansuojamo projekto veikla. 
Paramos viešinimo taisyklėse yra nurodoma, kokių privalomų viešinimo priemonių 
projekto vykdytojas turi imtis, atsižvelgiant į tai, iš kokio struktūrinio fondo yra skiriama 
parama bei koks skiriamos paramos dydis. Taigi BPD projektų lygmeniu tinkamomis 
viešinimo ir informavimo priemonėmis laikytinos tos, kurios atitinka paramos 
                                                 
27 Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal BPD ir suteiktos paramos 
viešinimo strategijos, patvirtintos LR finansų ministro 2004 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1K-279, 46 
punktas. 
28 Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal BPD ir suteiktos paramos 
viešinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 
1K-233. 
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viešinimo taisyklių nuostatas bei yra proporcingos remiamo projekto tikslams ir 
paramos apimčiai.  
 
Šio vertinimo metu atlikta potencialių pareiškėjų ir projektų vykdytojų apklausa29 parodė, 
kad dažniausiai naudojama gautos paramos viešinimo priemonė yra pranešimai spaudai. 
Tai paaiškinama tuo, kad pagal paramos viešinimo taisykles išplatinti bent vieną 
pranešimą žiniasklaidai yra privaloma priemonė visiems projektų vykdytojams, išskyrus 
gavusiems paramą pagal BPD „Kaimo plėtros ir žuvininkystės” prioriteto priemones, bei 
juridiniams asmenims, gaunantiems paramą pagal BPD 4.8 priemonės veiklos sritį 
„Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą”. Kaip matyti iš žemiau pateikto paveikslėlio, 
kas antras apklaustas projekto vykdytojas pateikia informaciją apie gautą paramą savo 
įmonės ar įstaigos internetiniame puslapyje (51%) arba patalpina šią informaciją 
plakatuose arba patalpose įrengtuose stenduose (50%). Rečiausiai naudojama viešinimo 
priemonė – atminimo lentos. Jomis viešinant paramą naudojasi tik 20% gavusiųjų 
paramą. Retesnis šios priemonės naudojimas paaiškinamas tuo, kad ji yra privaloma tik 
įgyvendinant infrastruktūrinius projektus, kurių vertė yra didesnė nei 0,5 mln. eurų tuo 
atveju, kai parama gaunama iš Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės, arba 3 
mln. eurų, kai parama gaunama iš kitų ES struktūrinių fondų.  
 
4.3.4. pav. Projektų lygmenyje naudojamų informavimo ir viešinimo priemonių 
dažnumas.  

12pav. Viešinimo apie gautą paramą priemonės, % skaičiuoti 
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Pranešimus žiniasklaidai

Įmonės/ įstaigos internetinį puslapį

Plakatus (arba stendus patalpose)

Informacinę medžiagą (lankstinukus,

skrajutes)

Skelbimų (informacinės) lentas

Informacinius renginius

Atminimo lentas

Kita

 
Šaltinis: TNS Gallup. Tyrimo „Informavimo apie ES struktūrinių fondų paramos priemones ir būdus 
tinkamumo vertinimas“ ataskaita, 2007 m. balandis. – P.60. 
 
Siekiant detaliau išanalizuoti BPD projektų lygmeniu vykdomų viešinimo ir informavimo 
veiklų tinkamumą, šio vertinimo metu buvo atlikta atskirų projektų viešinimo veiklos 
atvejų analizė30. Ši analizė parodė, kad viešinant ES struktūrinių fondų paramą BPD 
projektų lygmeniu vyrauja minimalius viešinimo reikalavimus atitinkančios 
viešinimo priemonės. Kaip jau buvo minėta, dažniausiai naudojama informavimo ir 
viešinimo priemonė apie gautą ES struktūrinių fondų paramą yra pranešimai 
žiniasklaidai. Išanalizavus atrinktų atvejų pranešimus žiniasklaidai, pastebėta, kad jų 
                                                 
29 TNS Gallup. Tyrimo „Informavimo apie ES struktūrinių fondų paramos priemones ir būdus tinkamumo 
vertinimas“ ataskaita, 2007 m. balandis.  
30 Išsamios BPD projektų atvejų studijos pateiktos šios ataskaitos 5 priede.  
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turinys daugeliu atveju konstruojamas formaliai, sekant nuorodas paramos viešinimo 
taisyklėse31. Tokiu būdu pranešimų spaudai tekstas atkartoja paraiškos formuluotes, 
kurios dažnai nėra patrauklios, norint atkreipti žiniasklaidos, ieškančios aktualių, įdomių 
naujienų, dėmesį.  
 
Pakankamai formalus projektų vykdytojų požiūris į viešinimo veiklą gali būti 
paaiškinamas nepakankamomis jų turimomis komunikacijos (viešinimo ir informavimo) 
žiniomis. Analizuojant atskirus viešinimo atvejus buvo pastebėtos šios dažniausiai BPD 
projektų lygmenyje pasitaikančios viešinimo klaidos:  

− BPD ir ES ženklų netinkamas naudojimas užsakomuosiuose straipsniuose (pvz. 
kai kuriuose straipsniuose išrikiuota iki penkių logotipų, kituose naudojamas tik 
vienas ženklas (ES vėliava arba BPD logotipas));  

− pranešimų turinys neatspindi ES paramos lėšomis finansuoto projekto tikslų, 
rezultatų ar poveikio. Įgyvendinančių institucijų teigimu, tokių atvejų 
pasitaikydavo ir tuomet, kai pranešimus rengdavo profesionalūs viešųjų ryšių 
konsultantai. 

− skelbimai apie projekto pirkimus ar veiklas projektų vykdymo ataskaitose 
pateikiami kaip „Informacijos pateikimas visuomenės informavimo priemonėse“. 

Atlikta projektų viešinimo atvejų analizė leidžia daryti išvadą, kad BPD projektų 
lygmenyje vykdytų viešinimo ir informavimo veiklų poveikis, siekiant įgyvendinti 
Informavimo ir viešinimo strategijos uždavinius, nebus pakankamai reikšmingas. 
Siekiant naujame programavimo laikotarpyje maksimizuoti projektų lygmenyje vykdomo 
viešinimo veiksmingumą, didesnį dėmesį projektų vykdytojų kompetencijoms viešinimo 
srityje ugdyti turėtų skirti atsakingosios institucijos (žr. žemiau pateiktą geros praktikos 
pavyzdį), be to, ir pačios įgyvendinančios institucijos galėtų labiau įsitraukti į projektų 
lygmens viešinimo veiklas (ši rekomendacija išplėtota tolesnėse ataskaitos dalyse).  
 

 
Projektų vykdytojams skirti mokymai paramos viešinimo klausimais: siekiant 
sustiprinti ir „suasmeninti“ informaciją, pateikiamą apie ES struktūrinės paramos 
įgyvendinimą, Europos socialinio fondo agentūra 2006 m. įgyvendino projektų 
vykdytojų mokymo priemonės, kurių esmė – paskatinti projektų vykdytojus 
savarankiškai teikti informaciją regioninėms žiniasklaidos priemonėms apie savo 
vykdomus projektus. Tuo tikslu projektų vykdytojams buvo skaitomi seminarai 
„Informavimo ir viešumo reikalavimai įgyvendinant ES struktūrinių fondų remiamus 
projektus“ bei „Kaip parengti efektyvų pranešimą spaudai“. 
 

                                                 
31
 Informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrą programavimo 

dokumentą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklės: „41. Pranešimuose žiniasklaidai turėtų būti nurodomi  
programos ar projekto tikslai, įgyvendinimo principai ir priemonės, paramos šaltiniai  ir  jų  dydis bei 
(laukiami)  rezultatai.   Pranešimus žiniasklaidai siūloma platinti programos ar projekto įgyvendinimo 
pradžioje  ir  pabaigoje,  taip pat informuojant  apie   svarbius tarpinius veiksmus ar rezultatus.  42. 
Pranešimuose žiniasklaidai turi būti nurodoma, kad programą ar projektą iš dalies finansuoja ES“. 
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5. Viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą 2004 – 
2006 m. našumo vertinimas 
 

Šioje vertinimo ataskaitos dalyje įvertinamas 2004-2006 m. ES struktūrinių 
fondų paramos viešinimo ir informavimo našumas administravimo atžvilgiu. 
Pateikiamas administracinės organizacinės struktūros (atsakingų institucijų) 
bei informavimo ir viešinimo proceso planavimo ir vykdymo įvertinimas, 
analizuojamas naudojamų viešumo ir informavimo priemonių našumas. 
 

 
5.1. Viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą administracinis 
mechanizmas 
 
Organizacinė struktūra.  Remiantis 2005 m. balandžio 18 d. LR Vyriausybės nutarimu 
Nr. 649 ,,Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų 
Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, 
administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo“32 bei Informavimo ir viešinimo 
strategija, vadovaujančioji institucija (LR finansų ministerija) yra paskirta atsakinga už 
informacijos sklaidą BPD programos lygmeniu ir BPD viešinimą. Ji rengia visuomenės 
informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą pagal BPD strategiją ir BPD programos 
lygio priemonių planą, vadovaudamasi 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1260/1999 reglamento nuostatomis33, informuoja visuomenę apie ES struktūrinių 
fondų teikiamas galimybes ir panaudojimo rezultatus; koordinuoja ir prižiūri už ES 
struktūrinių fondų lėšų administravimą atsakingų institucijų informavimo apie ES 
struktūrinių fondų paramą pagal BPD ir suteiktos paramos viešinimo veiklą. Be to, 
Komisijos reglamente (EB) Nr. 1159/2000 pabrėžiama pareiga vadovaujančiai institucijai 
tinkamiausiu būdu sutelkti žiniasklaidą (radiją, televiziją, spaudą, elektronines 
priemones), kad plačiajai visuomenei būtų pateikta informacija apie Europos Sąjungos iš 
dalies finansuojamą struktūrinę paramą. Tuo tarpu tarpinės ir įgyvendinančios institucijos 
šiame viešinimo ir informavimo procese yra atsakingos už informacijos sklaidą 
potencialiems pareiškėjams, projektų vykdytojams bei visuomenei apie konkrečiai jų 
administruojamas BPD priemones. Įgyvendinančios institucijos taip pat privalo prižiūrėti, 
kad projektų vykdytojai pagal paramos viešinimo taisykles34 tinkamai vykdytų 
įgyvendinamų projektų viešinimo veiklas.  
 
Aprašytas funkcijų paskirstymas tarp vadovaujančios, tarpinių ir įgyvendinančių 
institucijų viešinimo ir informavimo procese atitinka bendrą Lietuvoje 2004 – 2006 m. 
programavimo laikotarpiu sukurtą ES struktūrinių fondų administravimo sistemą. Tačiau 
programavimo laikotarpio pradžioje dėl nepakankamai išnaudotų institucijų viešųjų ryšių 
skyrių pajėgumų, prisidedant prie ES struktūrinių fondų paramos viešinimo, 

                                                 
32 2001 m. gegužės 31 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 649 “Dėl institucijų, atsakingų už Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004 – 2006 metų Bendrojo programavimo dokumentui 
įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo“ (Žin,, 2001, Nr. 48-1676) 
33 Europos Komisijos 2001 m. kovo 2 d. reglamentas Nr. 438/2001, nustatantis išsamias Tarybos (EB) 
reglamento Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės 
sistemų 
34 2004 m. birželio 17 d. LR Finansų ministro nutarimas Nr. 1K-233 ,,Dėl informavimo apie Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą ir 
suteiktos paramos viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin. Nr. 98-3650) 
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administracinis mechanizmas neveikė optimaliai. Nors funkcijų paskirstymas institucijų 
viduje yra tinkamas, įvertinant tai, kad ES struktūrinių fondų parama kaip objektas 
reikalauja specifinių žinių, be to, šioms institucijų veikloms vykdyti reikia rengti 
paraiškas techninei paramai gauti bei administruoti pačius projektus, tačiau pačioje 
programavimo laikotarpio pradžioje į ES struktūrinių fondų paramos viešinimą derėjo 
labiau įjungti institucijų viešųjų ryšių skyrius. Ypatingai jų turimi gebėjimai bei sukaupta 
komunikacijos patirtis būtų pagelbėjusiu pereinamuoju laikotarpiu - kol buvo kuriami ir 
stiprinami atitinkami gebėjimai ES paramą administruojančiuose departamentuose bei 
laukiama techninės paramos lėšų pirmiesiems viešinimo ir informavimo projektams 
vykdyti. Kita vertus, kaip parodė šio vertinimo metu atliktas komunikacijos auditas, 
viešinimo ir informavimo funkcijų delegavimas institucijų viduje daugeliu atvejų sukelia 
koliziją tarp ES struktūrinės paramos departamentų ir viešųjų ryšių skyrių. Pagrindinėmis 
problemomis, trukdančioms sklandžiam, operatyviam ir kokybiškam institucijų darbui, 
nurodomos: vidinės komunikacijos stoka, nepagrįstas konkuravimas tarp ES paramos 
administravimo departamentų ir viešųjų ryšių skyrių, derinimo su bendra institucijos 
strategija stoka arba politinio proceso neatskyrimas nuo ES paramos viešinimo.  
 
Taip pat reikėtų pastebėti, kad 2004 – 2006 m. programavimo laikotarpiu į ES 
struktūrinės paramos viešinimo ir informavimo procesą nepakankamai buvo įtraukti 
regioniniai veikėjai, nors kaip parodė šio vertinimo metu atlikta apklausa35, jie savo 
iniciatyva apskrityse vykdė informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą veiklas. Be 
to, ir socialiniai – ekonominiai partneriai į sprendimų priėmimo procesą (bendrų aptarimų 
ir diskusijų formate) buvo įtraukti per vėlai, taip pat tik paskutiniaisiais pirmojo ES 
paramos laikotarpio metais36.  
 
Administraciniai gebėjimai. Struktūrinių fondų viešinimo ir informavimo našumas 
tiesiogiai priklauso ne tik nuo sukurto administracinio mechanizmo, bet ir nuo atsakingų 
institucinių gebėjimų vykdyti priskirtas funkcijas. Natūralu, kad pirmojo programavimo 
laikotarpio pradžioje institucijų administraciniai gebėjimai vykdyti viešinimo ir 
informavimo (kaip ir kitas ES struktūrinės paramos administravimo) veiklas buvo gana 
silpni. Tą patvirtino patys institucijų respondentai komunikacijos audito37 metu, kurie 
pagrindinėmis silpnų administracinių gebėjimų programavimo laikotarpio pradžioje 
priežastimis nurodė tai, kad: (1) ši funkcija daugeliu atveju buvo pavesta atitinkamos 
darbo patirties neturintiems darbuotojams (t.y. ES struktūrinės paramos 
administratoriams, o ne viešinimo specialistams), (2) be to, dažnu atveju pradžioje ši 
funkcija buvo ne pagrindinė, o šalutinė veikla šalia jau vykdomų pareigų. Tačiau BPD 
įgyvendinimo eigoje pagal BPD techninės pagalbos prioritetą įgyvendinant 
administracinių gebėjimų stiprinimo priemones (paminėtini vadovaujančios institucijos 
organizuoti centralizuoti mokymai ES struktūrinius fondus administruojančių institucijų 
atstovams „Efektyvus bendradarbiavimas su žiniasklaida"), pastebimi pozityvūs pokyčiai. 
Administracinių gebėjimų stiprinimo priemones būtina tęsti (plačiau žr. rekomendacijų 
dalyje), nes dauguma institucijų atstovų nurodo poreikį toliau tobulėti ir gilinti 
komunikacijos žinias.  
 
Viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinę paramą procese ne mažiau svarbūs yra ir 
projektų vykdytojų administraciniai gebėjimai vykdyti privalomas paramos viešinimo 
                                                 
35 ESTEP. Viešumo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą proceso regioninė analizė, 2007 m. 
kovo 26 d. - balandžio 4 d.  
36 VRP | Hill & Knowlton, ES struktūrinių fondų viešinimo ir informavimo proceso komunikacijos auditas. 
Tyrimo data: 2007 m. kovo 21 d.- balandžio 10 d.  - P. 6. 
37 Ibid.  
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veiklas. Kaip parodė vertinimo metu atliktas komunikacijos auditas būtent projektų 
lygmuo ir ypatingai sėkmingų pavyzdžių sklaida lengviausiai padeda atskleisti konkrečią 
ES paramos naudą visuomenei, tam tikram sektoriui ar tikslinei grupei. Nors atliktos 
pareiškėjų ir projektų vykdytojų apklausos duomenimis, didžioji dalis (57 %) projektų 
vykdytojų nurodė, jog viešinimo veiklų įgyvendinimas vyksta sklandžiai, tačiau atskirų 
projektų analizė (plačiau žr. ataskaitos 5 priedą) atskleidžia gana silpnus projektų 
vykdytojų viešinimo veiklos vykdymo gebėjimus bei formalų požiūrį. Pagrindinėmis 
kliūtimis, trukdančiomis sėkmingai vykdyti viešinimo veiklas, patys projektų vykdytojai 
nurodo nepakankamas lėšas numatytas šiai veiklai projekto biudžete (20 %), nelanksčius 
viešinimo taisyklių reikalavimus (11 %) bei jų neproporcingą mastą lyginant su projekto 
apimtimi (10 %), nepakankamas pačių vykdytojų žinias ir gebėjimus šioms veikloms (8 
%) bei nepakankamas įgyvendinančių institucijų konsultacijas viešinimo veiklų vykdymo 
klausimais (5 %). 
 
5.1.1. pav. Projektų vykdytojams kylančios kliūtis viešinimo veiklų vykdymo metu.  

13pav. Kliūtys vykdant viešinimo veiklą, % skaičiuoti nuo 

paramą gavusiųjų, n=345
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Nelankstūs viešinimo taisyklių

reikalavimai

Viešinimo taisyklių reikalavimai

neproporcingai dideli

Nepakankamos žinios ir gebėjimai atlikti

šias veiklas

Nepakankamos įgyvendinančių agentūrų
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Viskas vyksta sklandžiai

Kita

 
Šaltinis: TNS Gallup. Tyrimo „Informavimo apie ES struktūrinių fondų paramos priemones ir būdus 
tinkamumo vertinimas“ ataskaita, 2007 m. balandis. – P.63. 
 
Atkreiptinas dėmesys, kad ES struktūrinės paramos taisyklės leidžia viešinimo veikloms 
vykdyti samdyti išorės ekspertus, tačiau atliktos pareiškėjų ir projektų vykdytojų 
apklausos duomenimis, didžioji dalis (82 %) projektų vykdytojų patys viešina 
informaciją apie gautą ES struktūrinių fondų paramą,  dalis (12 %) gavusiųjų paramą ir 
patys vykdo viešinimo veiklą, ir šioms paslaugoms atlikti samdo išorės konsultantus.38 
Vertintojų nuomone, didelio masto (ypatingai nacionalinės svarbos) projektų viešinimas 
turėtų būti patikėtas viešųjų ryšių specialistams arba pavestas įgyvendinančioms 
institucijoms, kadangi veiksmingas projektų lygmens viešinimas tinkamiausiai atskleidžia 
ES struktūrinės paramos naudą visuomenei, atskiroms jos grupėms.  
 

                                                 
38 TNS Gallup. Tyrimo „Informavimo apie ES struktūrinių fondų paramos priemones ir būdus tinkamumo 
vertinimas“ ataskaita, 2007 m. balandis. – P. 58. 
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5.2. Informavimo ir viešinimo funkcijų vykdymas  
 
Informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD ir 
suteiktos paramos viešinimo strategijoje įtvirtinta, kad skleidžiant informaciją, institucijų 
veiksmai turi būti planuojami ir koordinuojami. Strategijoje taip pat pabrėžiama, kad 
informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą funkcija institucijoms yra nauja, todėl 
jaučiama tarpinstitucinio bendradarbiavo stoka, nepakankamas institucijų 
bendradarbiavimas su atskiromis tikslinėmis grupėmis. Taigi pirminė nepalanki situacija 
lėmė sunkų viešinimo ir informavimo proceso startą, kurį itin kritiškai įvertino socialinių 
– ekonominių partnerių, nevyriausybinių organizacijų bei žiniasklaidos atstovai39. Jie 
atitinkamai išskiria du skirtingos kokybės viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinių 
fondų paramą etapus – BPD įgyvendinimo pradžią ir paskutiniuosius metus. ES 
struktūrinės paramos viešinimo ir informavimo veiksmai laikotarpio pradžioje iš esmės 
vertinami neigiamai, visų pirma dėlto, kad informacija apie struktūrinių fondų paramos 
sąlygas vėlavo. Nors kai kurios tarpinės institucijos (išskirtinos Ūkio bei Susisiekimo 
ministerijos) ėmėsi iniciatyvos informavimą apie ES paramą pradėti anksčiau, t.y. dar 
2003 m., tačiau sisteminga informacijos sklaidos veikla pradėta vykdyti tik 2004 m. 
antroje pusėje.  
 
Planavimas. Analizuojant informavimo ir viešinimo apie ES struktūrinių fondų paramą 
proceso planavimą, vertinimo metu buvo pastebėti keli trūkumai. Visų pirma, formaliai 
planuojamos viešinimo ir informavimo veiklos bei joms skirtas biudžetas. Informavimo ir 
viešinimo strategija numato, kad institucijos, atsižvelgiant į tikslines grupes ir jų 
pogrupius, informavimo ir viešinimo etapus, privalo parengti metinius informavimo ir 
viešinimo priemonių planus. Komunikacijos audito metu buvo nustatyta, kad prieš 
rengiant metinius viešinimo planus nėra atliekami kokybiniai arba kiekybiniai tyrimai, 
analizuojantys tikslinių grupių poreikius, nematuojamas ankstesnių planų įgyvendinimo 
efektyvumas40 (išskyrus programos lygmeniu atliekamus Lietuvos gyventojų 
informuotumo apie ES struktūrinius fondus tyrimus). Tiesa, kai kurios institucijos 
proceso pradžioje, siekdamos pagerinti komunikaciją su pareiškėjais ir projektų 
vykdytojais, ruošdavo anketines apklausas, kurios gelbėjo tiksliau formuluojant 
transliuojamas žinias, parenkant efektyvesnius informavimo būdus. Nepaisant to, 
komunikacijos audito metu respondentai teigė, kad 2004 – 2006 m. viešinimo ir 
informavimo procese pasigedo būtent tikslingumo. Socialiniai-ekonominiai partneriai bei 
žiniasklaidos atstovai pažymėjo, kad dažnai jiems liko neaišku, kokiu tikslu yra 
viešinama viena ar kita informacija, kokio galutinio rezultato yra siekiama. Tikslinių 
grupių poreikių tyrimų trūkumas gali būti įvardintas kaip viena esminių planavimą ir 
tikslingą bendradarbiavimą su atskiromis tikslinėmis grupėmis ir pogrupiais trukdžiusių 
veiksnių ES paramos viešinimo ir informavimo procese.  
 
Antra, ES struktūrinės paramos viešinimo ir informavimo proceso planavime trūksta 
efektyvaus veiklos derinimo: net ir metinių viešinimo ir informavimo planų derinimas 
vertikaliu lygmeniu (tarp įgyvendinančios institucijos ir tarpinės institucijos bei tarp 
tarpinės institucijos ir vadovaujančios institucijos) yra pakankamai formalus, nevyksta 
horizontalus veiksmų derinimo procesas, o tai savo ruožtu lemia veiklų dubliavimąsi bei 

                                                 
39 VRP | Hill & Knowlton, ES struktūrinių fondų viešinimo ir informavimo proceso komunikacijos auditas,  
2007 m. kovo 21 d.- balandžio 10 d. 
40 Ibid.   
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neefektyvų kaštų paskirstymą. Pažymėtina, kad viešinimo ir informavimo planų 
derinamas yra reglamentuotas Informavimo ir viešinimo strategijoje, tačiau procesas 
dažnai yra formalus ir neišsprendžia veiklų dubliavimosi. Nors vadovaujanti institucija 
supažindina su savo planuojamomis veiklomis (programos lygio planai su komentarais 
institucijoms siunčiamos raštu ir el. paštu bei skelbiami valstybės žiniose, LR Seimo 
internetiniame portale ir vadovaujančios institucijos tinklalapyje), didžioji dauguma 
institucijų darbuotojų, atsakingų už ES struktūrinių fondų viešinimą, komunikacijos 
audito metu minėjo nesą susipažinę su vadovaujančios institucijos planuojama veikla.  
 

Vykdymas. 2004 – 2006 m. laikotarpiu institucijos ES struktūrinių fondų viešinimo ir 
informavimo veikloms įgyvendinti galėjo naudoti techninę paramą pagal BPD 5.2. 
priemonę. Visos ES paramos viešinimo ir informavimo procese dalyvaujančios 
institucijos, išskyrus TID, priskirtoms funkcijoms efektyviai vykdyti naudojo BPD 5.2. 
priemonės lėšas. 2004 – 2006 m. programavimo laikotarpiu tris viešinimo ir informavimo 
projektus bus įgyvendinusi Švietimo ir mokslo ministerija (vieną kartu su SADM ir ESFA 
kaip projekto partneriais); po du projektus – dar 6 tarpinės institucijos (SAM, IVPK, SM, 
AM, ŪM, ŽŪM) ir viena įgyvendinančioji institucija (CPVA); po vieną projektą - 
SADM, ESFA, APVA, LVPA ir NMA. Finansų ministerija tuo pat laikotarpiu 
įgyvendino keturis viešinimo ir informavimo projektus. Iš viso per šį laikotarpį pagal 
minėtą priemonę bus įgyvendinti 25 ES struktūrinių fondų lėšomis finansuoti institucijų 
viešinimo ir informavimo projektai už daugiau nei 17 mln. Lt. Šiomis lėšomis 
įgyvendintų viešinimo ir informavimo priemonių našumas analizuojamas ataskaitos 5.3 
skyriuje.  

 
Koordinavimas. Siekiant užtikrinti optimalų viešinimui ir informavimui skirtų lėšų 
naudojimą būtinas efektyvus vykdomų priemonių koordinavimas. Informavimo ir 
viešinimo strategijoje yra numatyta, kad vadovaujančioji institucija turi koordinuoti 
atskirų BPD priemonių administruojančių institucijų informavimo veiksmus. Šiuo tikslu 
yra sukurta tarpinstitucinė informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą ir suteiktos 
paramos viešinimo darbo grupė41 (toliau – IVDG), kuri turėtų užtikrinti vertikalų 
informavimo ir viešinimo veiklų koordinavimą tarp BPD programos ir priemonių 
lygmenų bei horizontalų veiklos koordinavimą tarp atskirų BPD priemonių. Tačiau 
komunikacijos audito metu buvo pastebėta, kad ši darbo grupė nėra pakankamai 
efektyvus koordinavimo instrumentas. Nors respondentai IVDG subūrimo idėją vertino 
teigimai, tačiau daugelis pasigedo konstruktyvios veiklos, partnerystės santykių, o pačią 
darbo grupės veiklą vertino kaip formalią.42 Pastebėtina, kad horizontaliojoje 
komunikacijoje vyrauja neformalus bendravimas, kurį sąlygoja asmeniniai darbuotojų, o 
ne reglamentuoti santykiai: institucijų darbuotojai, atsakingi už viešinimą ir informavimą 
apie ES struktūrinius fondų paramą, bendrauja elektroniniu paštu, telefonu, organizuoja 
darbinius bei neformalius susitikimus. 
 
Vienas svarbiausių išryškėjusių aspektų tarpinstituciniame ir vidiniame institucijų 
bendravime – patirties dalybos stoka. Komunikacijos audito metu institucijos akcentavo 
poreikį dalintis patirtimi, geros praktikos sklaida, rinkoje veikiančių komunikacijos 

                                                 
41 LR finansų ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1K-323 „Dėl Informavimo apie Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą ir 
suteiktos paramos viešinimo darbo grupės sudarymo“ 
42 VRP | Hill & Knowlton. ES struktūrinių fondų viešinimo ir informavimo proceso komunikacijos audito 
ataskaita, 2007 balandis. – P. 47. 
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subjektų (viešųjų ryšių, reklamos, žiniasklaidos planavimo, gamintojų, leidėjų ir t.t.) 
veiklos vertinimu, bendradarbiavimo galimybių aptarimu.  
 
Viešinimo veiksmų koordinavimas tarp BPD programos/ priemonių lygmenų ir projektų 
lygmens nėra nustatytas, tačiau reikia pastebėti, kad institucijos gana aktyviai išnaudoja 
projektų lygmenį, viešindamos šių projektų rezultatus kaip jų administruojamos BPD 
priemonės ar viso BPD teikiamą naudą visuomenei.  
 
 
5.3. Informavimo ir viešinimo priemonių našumas 
 
Kitas svarbus apsektas, susijęs su veiksmingu informavimo ir viešinimo apie ES 
struktūrinių fondų paramą procesu, yra naudojamų viešinimo ir informavimo priemonių 
našumas. Šio vertinimo metu buvo siekiama įvertinti, koks yra naudojamų viešinimo ir 
informavimo priemonių naudos santykis su jų įgyvendinimui skiriamais finansiniais 
ištekliais. Siekiant atlikti šią analizę buvo pasiremta BPD 5.2 priemonės lėšomis 
finansuotų projektų paraiškose ir projektų įgyvendinimo ataskaitose pateikta informacija 
apie siektinus rezultatus ir vykdomos veiklos kaštus. Pradėjus šią analizę buvo nustatyta, 
kad institucijos nesieja išsikelto projekto tikslo ir galutinio rezultato bei neturi konkrečios 
rezultatų matavimo metodikos. T.y. paraiškose numatyti komunikaciniai tikslai – 
padidėjęs žinomumas, informuotumas, palankaus įvaizdžio formavimas, tačiau projektų 
įgyvendinimo ataskaitose pateikti rezultatai šio kokybinio pokyčio nenurodo, t.y. 
negalima spręsti ar tam tikra priemonė buvo sėkminga, nes nėra matuojamas situacijos 
pokytis (kuo remiantis projektų įgyvendinimo ataskaitose atsiranda teiginiai „padidėjo 
informuotumas“ ir pan.). Projektų įgyvendinimo ataskaitos yra aprašomojo pobūdžio, 
jose galima stebėti kiekybinę priemonių taikymo išraišką (leidinių tiražai, renginių ir jų 
lankytojų skaičiai, pranešimų spaudai bei publikacijų skaičius), tačiau į esminį klausimą, 
kokį poveikį šie skaičiai turėjo, kiek jie priartino prie išsikelto tikslo - pateiktos ataskaitos 
neatsako. Atitinkamai, toliau pateikiama viešinimo ir informavimo priemonių našumo 
analizė yra paremta ekspertinėmis įžvalgomis ir vertinimu.  
 
Programos lygmuo. Pagrindinės vadovaujančios institucijos naudojamos viešumo ir 
informavimo priemonės ir jų tinkamumas buvo apžvelgtas ketvirtoje šios ataskaitos 
dalyje. Buvo nustatyta, kad tinkamiausiomis (tikslinių grupių poreikius labiausiai 
atitinkančiomis) priemonėmis BPD programos lygmeniu laikytinos nacionalinio lygio 
televizija, radijas bei spauda. Šios viešinimo ir informavimo priemonės buvo pasitelktos 
vykdant Lietuvos visuomenės informavimo kampanijos apie ES struktūrinių fondų 
paramą pagal BPD sukūrimo ir įgyvendinimo projektą43. Jo metu informacija visuomenei 
buvo teikiama per reklamą televizijoje, didžiuosiuose miestuose matomuose reklamos 
stenduose, paštu platinamuose bukletuose – pavyzdžiui, 400 tūkst. egzempliorių tiražu 
išleistu sėkmingai įgyvendinamų projektų istorijų rinkiniu. Specialistams informacija 
platinama elektroniniu būdu, periodiškai atsiunčiant naujausias „BPD žinias“. Sudėtinė 
projekto dalis buvo ir visuomenės nuomonės bei žinojimo apie ES struktūrinių fondų 
paramą tyrimai, padedantys išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę ir atsižvelgti į ją 
planuojant bei įgyvendinant visuomenės informavimo veiksmus. Nors šiam projektui 
įgyvendinti buvo skirta daugiausiai sąnaudų ir pasirinktos daug kaštų reikalaujančios 
komunikacijos priemonės (pvz., televizija), tačiau projekto rezultatai ir jų nauda 
demonstruoja pasirinktų priemonių našumą. Pavyzdžiui, televizinę BPD reklamą nurodė 

                                                 
43 Projektas Nr. BPD2004-ESF-5.2.0-03-5/0002 
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matę beveik pusė iš 1000 respondentų (49 %)44. Bendrai, įvykdyta kampanija itin 
teigiamai prisidėjo prie visuomenės žinomumo apie ES struktūrinių fondų padidėjimo. 
Pavyzdžiui, BPD ženklo pastebėjimas vien per 2006 m. išaugo nuo 25 % iki 40 %. 
 
Vertinant vadovaujančios institucijos naudotas viešinimo ir informavimo priemones 
pagal atitikimą pagrindiniams jos vykdomų funkcijų ES paramos viešinimo ir 
informavimo procese uždaviniams (visuomenės informuotumo apie ES struktūrinių fondų 
paramą pagal BPD didinimui bei ES struktūrinių fondų lėšų administravimo skaidrumo 
viešinimui), pastebėtina, kad tokios priemonės kaip spausdinti leidiniai, suvenyrai gali 
būti naudojamos tik kaip papildomos priemonės. Tuo tarpu didesnė nauda galėtų būti 
gauta labiau išnaudojant viešųjų ryšių priemones: dalyvavimą laidose, viešų diskusijų 
inicijavimą, bendravimą su žiniasklaida. Komunikacijos audito metu buvo nustatyta, kad 
labiausiai kaštų-naudos atžvilgiu nepasiteisinusi viešinimo ir informavimo priemonė – 
užsakomieji straipsniai spaudoje, kai jais siekiama sureaguoti į  skandalingas publikacijas 
(pvz. kaltinimus korupcija, neveiklumu). 
 
BPD programos lygmeniu naudojamų informavimo ir viešinimo rezultatai galėtų būti 
pagerinti ir pasiekta didesnė nauda (nedidinant sąnaudų), kryptingai ir sistemingai 
vykdant patrauklią visuomenės informavimo kampaniją. Kaip jau buvo pastebėta šioje 
ataskaitoje, institucijos yra linkusios naudoti tradicines komunikacijos priemones ir 
vengia pažangių idėjų bei sprendinių. Tuo tarpu Europos Komisija skatina nebijoti 
eksperimentuoti informacijos pateikimo forma, kurios priimtinumas bei artumas 
tikslinėms grupėms padeda efektyviau suprasti ES struktūrinės paramos teikiamą naudą.  
 
Kaip geros praktikos pavyzdį Europos Komisija pateikia Valonijos Hainaut provincijoje 
vykdytą visuomenės informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą regionui kampaniją:  
 
Valonija (Belgija) 
Sporto žemėlapis 
 
Kaip Hainaut provincijos (Valonija, Belgija) gyventojus supažindinti su 1-ojo tikslo 
programomis? Ką daryti, kad europinė ir ekonominė informacija, sunkiai suvokiama 
daugumai mirtingųjų, būtų suprantama? Būtent su tokiu iššūkiu susidūrė asmenys, 
atsakingi už informavimą Valonijos regione.  
 
Koks buvo priimtas sprendimas? Norėdamas, kad plačioji visuomenė jį išgirstų, 
Valonijos regionas galų gale pasirinko sportą, kaip sritį, kuria galėtų remtis. Todėl 
vadovaujančioji institucija sugalvojo visą informavimo kampaniją šia tema. Kodėl 
sportas? „Nes sportas ir ekonomika“, – aiškina kampanijos sumanytojai, – „turi daug 
bendrų vertybių: dalyvavimą, laimėjimą, komandos dvasią, kūrybingumą, strategiją, 
savęs nugalėjimą ir kt.“ Nes, – priduria jie, – „sportas – tai Hainaut provincijos gyventojų 
itin mėgiama sritis ir jis suteikia galimybę naudoti stiprius vaizdus ir sutelkiančius 
šūkius.“ 
 
Informavimo kampanija galų gale rėmėsi keturiomis priemonėmis: televizija, 
nemokamais vietiniais laikraščiais, į namus siunčiamu laikraščiu, „skirtu visoms 
dėžutėms“, kurio tiražas siekė apie 560 000 egzempliorių, ir plakatų kampanija, kuriai 
panaudota ne mažiau kaip 335 autobusai. Skelbimų lentoms, komercinėms reklamoms ir 

                                                 
44 TNS Gallup tyrimas „Lietuvos gyventojų informuotumas apie ES struktūrinę paramą“ –2007 m. sausis. – 
P.6. 
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skelbimams buvo sukurti du pagrindiniai šūkiai „Įmeskime į krepšį vardan Hainaut 
ateities“ (ant krepšinio lentos) ir „Niekas nelieka už šoninės linijos“. 
Šaltinis: European Commission. Regional Policy DG. The Practical Guide to Communication on the 
Structural Funds 2000-2006, 2003. – P. 26. 
 
Priemonių lygmuo. Siekiant, kad ES struktūrinių fondų lėšos būtų įsisavintos laiku ir 
tinkamai būtinas savalaikis ir nuoseklus potencialių pareiškėjų ir projektų vykdytojų 
informavimas ir jų gebėjimų stiprinimas. Ši funkcija pagal Informavimo ir viešinimo 
strategiją yra tarpinių ir įgyvendinančių institucijų prerogatyva. Kaip parodė vertinimo 
metu atlikta potencialių pareiškėjų ir projektų vykdytojų apklausa, potencialūs pareiškėjai 
pirmiausiai apie galimybes gauti paramą sužino iš interneto (49 %), jiems rengiamų 
specializuotų seminarų (48 %), spaudos (45 %) bei atsakingų institucijų internetinių 
puslapių (42 %)45. Analizuojant tarpinių ir įgyvendinančių institucijų pagal BPD 5.2 
priemonę finansuotų projektų veiklas matyti, kad 2004 – 2006 m. ES paramos viešinimo 
ir informavimo procese institucijos daugiausiai lėšų skyrė seminarų pareiškėjams ir 
projektų vykdytojams organizavimui,  straipsnių spaudoje spausdinimui ir informacinių 
leidinių leidimui. Taip pat viena pagrindinių institucijų vykdomų viešinimo priemonių 
buvo internetinių portalų kūrimas, atnaujinimas ar plėtra. Tačiau 2006 m. gruodį sukurta 
nauja internetinė svetainė www.esparama.lt, kurioje susistemintai pateikiama informacija 
apie visas BPD priemones (administravimo struktūrą, teisinę bazę, vykdomus projektus, 
įsisavintas lėšas ir pan.), naikina poreikį tą pačią informaciją teikti tarpinių ir 
įgyvendinančių institucijų svetainėse. Viena vertus, visą BPD apjungianti internetinė 
svetainė mažina viešinimo ir informavimo sąnaudas, kurios atsirastų palaikant atskirų 
institucijų portalus, ir tuo pačiu pateikiant susistemintą vieningą informaciją apie ES 
struktūrinių fondų paramą viename informaciniame šaltinyje, suteikia didesnę naudą 
vartotojams. Visgi nepriėmus tokio sprendimo nuo BPD įgyvendinimo pradžios ir 
techninės pagalbos lėšomis finansavus skirtingų institucijų internetinių portalų plėtrą, 
nebuvo užtikrintas optimalus lėšų panaudojimas. Siekiant efektyvesnio kaštų 
panaudojimo BPD priemonių lygmenyje rekomenduojama įvesti ir kitas 
„horizontaliąsias“ priemones, pvz. bendro visai administravimo sistemai spaudos 
monitoringo, visuomenės nuomonės ES paramos žinomumo ir pan. klausimais tyrimų 
vykdymą, elektroninės komunikacijos projektus.  
 
Atlikta pareiškėjų ir projektų vykdytojų apklausa rodo, kad rengiant paraiškas daugiausiai 
yra naudojamasi gairėmis pareiškėjams, informacija gaunama specializuotuose institucijų 
rengiamuose seminaruose, naudojamasi paraiškų pildymo vadovais, taip pat labai 
vertinamos tiesioginio kontakto su institucijomis priemonės (konsultacijos telefonu, 
„atvirų durų“ dienos).46 Paminėtina, kad informavimo kaštams mažinti Ūkio ministerija 
sėkmingai išnaudojo viešąjį informavimo tinklą, kurį sudaro 42 verslo informaciniai 
centrai, 7 verslo inkubatoriai ir Lietuvos inovacijų centas su 5 regioniniais padaliniais. 
Visi viešojo informavimo tinklo darbuotojai buvo informuoti apie Ūkio ministerijos 
administruojamą struktūrinių fondų paramą ir apmokyti teikti konsultacijas potencialiems 
pareiškėjams. 
 
Atsižvelgiant į tarpinių ir įgyvendinančių institucijų funkcijas ES paramos viešinimo ir 
informavimo procese, tikslingiau daugiau techninės pagalbos lėšų naudoti metodinės 
informacijos potencialiems pareiškėjams ir projektų vykdytojams rengimui. Kaip geros 
praktikos pavyzdys išskirtina Ūkio ministerijos sukurta elektroninė mokomoji paraiškų 
                                                 
45 TNS Gallup tyrimas „Lietuvos gyventojų informuotumas apie ES struktūrinę paramą“ –2007 m. sausis. – 
P.6. 
46 Ibid. 
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sistema, kuri leidžia operatyviai susipažinti su aktualiais teisės aktais, rasti patarimų, kaip 
pildyti paraišką, todėl paraišką galima užpildyti lengviau ir greičiau. Programa 
vartotojams padeda išvengti klaidų, ypač administracinės ir tinkamumo atitikties 
vertinimo etapuose, todėl turėtų pagerėti paraiškų kokybė, mažiau laiko užtrukti 
paraiškos vertinimas. Panaši praktika galėtų būti pritaikyta ir mokėjimo prašymų atveju.  
 
Tikėtina, kad daugiau naudos būtų gauta plačiau naudojant tiesioginio kontakto 
priemones. Visų pirma, tiesioginio kontakto metu ne tik užmezgamas ryšys su tiksline 
grupe, bet ir atliekama tam tikra informacijos poreikių analizė, leidžianti maksimaliai 
tiksliai formuluoti informacijos turinį ar informacijos pateikimo formą. Be to, kaip 
parodė vertinimo metu atlikta potencialių pareiškėjų ir projektų vykdytojų apklausa, 
vienu iš svarbiausių institucijų teikiamos informacijos trūkumu yra nurodoma jos 
neaiškumas, administracinė leksika,47 todėl bendraujant tiesiogiai su tiksline grupe 
lengviausia išaiškinti ES paramos teikimo ir administravimo sąlygas, nevartojant 
administracinės kalbos. Tiesioginio kontakto priemonių platesnį vartojimą rekomenduoja 
ir Europos Komisija praktiniame informavimo apie ES struktūrinius fondus vadove.48  
 
Kaip itin kaštų prasme nepasiteisinusi informavimo ir viešinimo priemonė komunikacijos 
audito metu buvo išskirti institucijų užsakomieji straipsniai, kurie dėl privalomojo BPD 
ženklo naudojimo tampa brangia bei neefektyvia priemone. Beveik visi respondentai 
pažymėjo, kad dėl žiniasklaidos dėmesio stokos pozityvioms ir neutralioms naujienoms, 
jos priverstos publikuoti užsakomuosius straipsnius, kurių turinį apibrėžia kaip reakciją į 
skandalingas publikacijas (pavyzdžiui, kaltinimus korupcija, neveiklumu) ar neteisingai 
pateiktus faktus (pavyzdžiui, iškraipyti faktai, statistika, neteisingai įvardintas veiklos 
pobūdis). Užsakomieji straipsniai taip pat naudojami kaip informaciniai skelbimai, 
pranešantys apie artėjančius kvietimus, pasirašytas paramos sutartis, struktūrinių fondų 
lėšų įsisavinimo eigą, rezultatus.49 Ypač neigiamai vertintinas kai kurių 
administruojančių institucijų (pavyzdžiui, Žemės ūkio ministerijos) BPD 5.2 lėšų 
naudojimas, „reklamuojant“ konkrečias politines figūras (pavyzdžiui, didelės apimties 
tekstai, iliustruojami institucijos vadovo nuotrauka). Našumo prasme, užsakomuosius 
straipsnius kaip priemonę derėtų naudoti tik skelbiant informaciją apie naujus kvietimus 
paraiškoms teikti ir paramos įsisavinimo bei naudos viešinimui. Kitais atvejais, kaštų ir 
naudos santykio prasme, veiksmingiau vietoj užsakomųjų straipsnių naudoti kokybiškai 
parengtus pranešimus žiniasklaidai arba surengti spaudos konferenciją. Komunikacijos 
audito metu žiniasklaidos atstovai pažymėjo, kad spaudos konferencijos yra gana patogi 
informacijos gavimo priemonė, tuo tarpu spaudos konferencija kaip pagal BPD 5.2. 
priemonę pasirinkta veiklos forma buvo nurodyta vienintelėje Ūkio ministerijos 
ataskaitoje. Žiniasklaidos atstovų teigimu, spaudos konferencijos naudingos tuo, jog jų 
metu galima gauti atsakymus į daugumą jiems reikiamų klausimų. Pagrindinis kriterijus 
spaudos konferencijoms – pateikiamos informacijos naujumas, įdomumas ir aktualumas. 
Be to, kaip geros praktikos pavyzdį, pateikiant informaciją apie ES paramą, galima 
išskirti LVPA rengtą 15 diskusinių laidų ciklą „Žinių radijuje“ apie struktūrinių fondų 
įsisavinimo aktualijas. 
 

                                                 
47 TNS Gallup tyrimas „Lietuvos gyventojų informuotumas apie ES struktūrinę paramą“ –2007 m. sausis. – 
P.45. 
48 European Commission. Regional Policy DG. The Practical Guide to Communication on the Structural 
Funds 2000-2006, 2003. – P. 17. 
49 VRP | Hill & Knowlton, Lietuvos gyventojų informuotumas apie ES struktūrinę paramą. Tyrimo data: 
2006 metų sausio 16-22 d. – P. 15. 
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Projektų lygmuo. Projektų lygmeniu naudojamų informavimo ir viešinimo priemonių 
našumo bendrai vertinti negalima, kadangi kiekvienu konkrečiu atveju kaštų-naudos 
santykio prasme gali būti naudinga naudoti skirtingas priemones. Atlikus projektų atvejų 
analizę (plačiau žr. ataskaitos 5 priede), galima daryti vieną bendrą išvadą – viešinimui 
skirtos lėšos neduoda siekiamo rezultato, jei viešinimo priemonių turinys yra sausas, 
neatraktyvus, iš paraiškos nukopijuotas administracinės kalbos tekstas.  
 
Kita vertus, į konkrečių projektų viešinimą labiau galėtų įsitraukti atsakingos institucijos, 
tokiu būdu užtikrinant ES paramos viešinimo derinimą tarp skirtingų BPD lygmenų ir 
optimalesnį lėšų panaudojimą. Kitų ES šalių narių pavyzdžiai rodo, kaip sėkmingai 
galima išnaudoti projektus, siekiant programos lygmens viešinimo uždavinių: 
 
Jungtinė Karalystė 
Europos spalvomis puoštas traukinys 
 
Bendradarbiaujant Jungtinei Karalystei ir Europos Sąjungai buvo pratęsta metro linija 
nuo Niukaslio prie Taino (Anglijos šiaurės rytuose) iki Sanderlendo. Darbai pareikalavo 
didelių finansinių investicijų – apie 24 milijonus eurų. Anglijos šiaurės rytų regionui, 
atsakingam už bendradarbiavimą, atėjo pirmoji puiki mintis: panaudoti finansuojamą 
metro projektą kaip reklamavimo priemonę. Taip buvo sudaryta sutartis, pagal kurią 
metro traukinys buvo nemokamai iš išorės nudažytas Europos Sąjungos spalvomis – 
geltona ir mėlyna, o vagonuose sukurtos 32 reklaminės erdvės. Šios kampanijos šūkiui 
sugalvoti Anglijos šiaurės rytų regionas pasitelkė bendrovės, kuri specializuojasi 
reklamos srityje, tarnybas. Buvo norima sugalvoti paprastą ir konkretų šūkį, kuriame 
„Europa nebūtų vaizduojama kaip biurokratiška ir nuobodi struktūra“, kuriame būtų 
minimi pinigai, bet ne atstumiančiai. Reikėjo parodyti, kad Europos Sąjunga tiesiogiai 
dalyvauja kasdieniame Šiaurės rytų regiono žmonių gyvenime. „You are now sitting on a 
whole load of European money“ (jūs sėdite ant didelio Europos pinigų maišo) skelbia 
reklaminiai stendai, esantys virš keleivių galvų. Skaitydami šią mintį, metro važiuojantys 
žmonės atsiduria dėmesio centre: kiekvienas jų turės naudos iš struktūrinių fondų. 
 
Būtina pažymėti, kad tas pats įvaizdis („pinigų maišas“) buvo minimas kituose šūkiuose 
ir pritaikytas kitų projektų viešinimui. Reklamuojant projektus vėjo energijos srityje: „A 
whole load of European money is a breath of fresh air“ (didelis Europos pinigų maišas – 
tai gaivus oro gūsis). O reklamuojant įvairius infrastruktūros projektus šūkis įgavo tokią 
formą: „Building on a whole load of European money“ (statyti ant didelio Europos pinigų 
maišo). 
 
Patikslinsime, kad šalia kiekvieno šūkio, kuriuo siekiama pritraukti dėmesį, pateikiamas 
išsamus paaiškinimas apie įvairių projektų ypatybes ir apie  reglamento standartinę frazę 
dėl finansavimo. 
Šaltinis: European Commission. Regional Policy DG. The Practical Guide to Communication on the 
Structural Funds 2000-2006, 2003. – P. 27. 
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6. Viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą 2004 – 
2006 m. efektyvumo vertinimas 
 

Šioje galutinės vertinimo ataskaitos dalyje įvertinamas 2004 – 2006 m. ES 
struktūrinių fondų viešumo ir informavimo veiklų efektyvumas, 
atsižvelgiant į Informavimo ir viešinimo strategijoje iškeltų tikslų ir 
uždavinių pasiekiamumą bei viešinimo veiklos rezultatus.  

 

Vertinimo metu 2004 – 2006 m. viešinimo ir informavimo proceso buvo nustatomas 
pagal BPD priede viešinimo ir informavimo plane50 išskirtus konkrečius viešinimo ir 
informavimo rezultatų pažangos/ efektyvumo įvertinimo rodiklius: ES struktūrinių fondų 
paramos ir jos rezultatų visuomenėje žinomumo lygį, informacijos pakankamumo 
potencialiems pareiškėjams lygį bei administruojančių institucijų teikiamos informacijos 
kokybę. BPD priede yra išskirti konkretūs viešinimo ir informavimo rezultatų pažangos/ 
efektyvumo įvertinimo rodikliai, t.y.: 1) bent 50 proc. visuomenės žinos apie ES 
struktūrinių fondų paramą ir jos rezultatus; 2) mažiau galimų pareiškėjų informacijos 
trūkumą nurodys kaip sunkumą, su kuriuo susiduriama teikiant paraišką ES struktūrinių 
fondų paramai gauti; 3) daugiau galimų pareiškėjų ES struktūrinius fondus 
administruojančių institucijų teikiamą informaciją apie ES struktūrinių fondų paramą 
vertins gerai ar patenkinamai. Kadangi net du iš šių rodiklių BPD priede nėra išreikšti 
skaičiais, vertinimo įvadinės ataskaitos metu su Perkančiąją organizacija buvo suderintas 
kiekybinis pradinės situacijos pagerėjimas 2004 m. – 2006 m. laikotarpio viešinimo 
rezultatų sėkmei ir efektyvumui įvertinti, t.y. antrasis BPD priede įvardintas rodiklis bus 
įvertintas sekančiu būdu: ne daugiau kaip trečdalis visų pareiškėjų ir projektų vykdytojų 
apklausos, kuri bus vykdoma šio vertinimo metu, respondentų informacijos trūkumą 
nurodys kaip esminį sunkumą ES struktūrinių fondų paramai gauti, o trečiasis - ne 
mažiau kaip pusė visų apklaustų potencialių pareiškėjų ir projektų vykdytojų institucijų 
teikiamą informaciją apie ES struktūrinių fondų paramą įvertins gerai arba labai gerai.  
 
Efektyvumo rodiklis: ES struktūrinių fondų žinomumas visuomenėje. Informavimo 
ir viešinimo strategijoje yra nustatytas uždavinys – padidinti visuomenės žinias apie ES 
struktūrinių fondų teikiamas galimybes ir gebėjimą jomis pasinaudoti. Šis uždavinys 
koreliuoja su vienu iš strategijos tikslų – nušviesti Lietuvos dalyvavimą ES regioninėje 
politikoje ir pristatyti BPD. Visų pirma, kritikuotina, kad rengiant strategiją nebuvo 
atliktas tuometinės situacijos įvertinimas ir nenustatyta, koks yra pradinis visuomenės 
žinių apie ES struktūrinius fondus lygis. Pirmasis su šiuo uždaviniu iš dalies susijęs 
rodiklis gautas LR finansų ministerijos užsakymu 2005 m. vasario 5-8 d. atlikus 
visuomenės nuomonės tyrimą. Jo metu buvo išmatuotas BPD ženklo žinomumas 
visuomenėje. Nustatyta, kad BPD ženklą buvo matę 8,3 proc. Lietuvos gyventojų. Būtina 
pažymėti, kad šiuo ir vėlesniais vadovaujančios institucijos užsakomais visuomenės 
nuomonės tyrimais buvo stebimos tik BPD ženklo visuomenėje kitimo tendencijos ir 
vertinamas ES paramos naudos žinomumo visuomenėje lygis. Taigi nėra stebimi bendrų 
visuomenės žinių apie ES struktūrinius fondus pokyčiai, nors būtent taip suformuluotas 
vienas iš pagrindinių strategijos efektyvumo vertinimo rodiklių. Vadovaujančios 
institucijos dėmesys į šį metodologinį trūkumą buvo atkreiptas šio vertinimo metu51 ir 

                                                 
50 Lietuvos Bendrojo programavimo dokumento priedas (pakeistas 2007 04 06)  
51 2007 m. birželio 5 d. Vykusiame viešumo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą 2004 – 
2006 m. vertinimo tarpinių rezultatų pristatyme.  
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naujausiame visuomenės nuomonės tyrime, kurio rezultatai bus prieinami 2007 m. 
rugsėjį, rodiklis bus išmatuotas. Nepaisant šio metodologinio trūkumo, tam tikras išvadas 
apie ES struktūrinių fondų žinomumo visuomenėje gerėjimą BPD įgyvendinimo metu 
galima daryti, remiantis BPD ženklo pastebėjimo ir supratimo matavimais.  
 
Nuo 2005 m. kasmet atliekami visuomenės nuomonės tyrimai „Lietuvos gyventojų 
informuotumas apie ES struktūrinę paramą“ rodo, kad BPD ženklo atpažinimas 
visuomenėje per 2005 m. išaugo iki 25 %52 (nuo 8,3 %), o per 2006 m. – iki 40 %53. Taip 
pat auga ir gyventojų supratimas apie tai, kas yra BPD: 2005 m. tik 8 % apklaustųjų 
žinojo, kas yra BPD, tuo tarpu 2006 m. supratimas apie BPD visuomenėje išaugo 5 
procentiniais punktais. Visgi ypatingai didelė dalis Lietuvos gyventojų virš 18 metų 
nežino, kas yra BPD (93% – 2006 m. ir 88% – 2007 m.), todėl galima teigti, kad esami 
viešinimo ir informavimo būdai apie BPD yra nepakankami, skleidžiama informacija 
pasiekia tik labai mažą dalį gyventojų arba ši informacija skleidžiama neteisingai, tai yra, 
komunikuojamos gyventojams neaktualios žinios. Nepaisant to, remiantis šiais rodikliais 
negalima daryti jokių išvadų apie bendrai ES struktūrinių fondų paramos žinomumą 
visuomenėje. Tikėtina, kad 2007 m. visuomenės nuomonės tyrimas pademonstruos 
pozityvų rezultatą ir BPD priede užfiksuotas rodiklis bus pasiektas.   
 
 
Efektyvumo rodiklis: informacijos pakankamumas potencialiems pareiškėjams. 
Antrasis viešinimo ir informavimo veiklos pažangos rodiklis yra susijęs su Informavimo 
ir viešinimo strategijos tikslu - informuoti galimus ES struktūrinių fondų pareiškėjus apie 
ES struktūrinių fondų teikiamas galimybes. Šis efektyvumo rodiklis tapo vienu esminių 
indikatorių, vertinant viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinius fondus veiklą nuo 
pat BPD įgyvendinimo pradžios. Siekiant išsiaiškinti galimų pareiškėjų ir būsimų 
projektų vykdytojų turimos informacijos ir žinių lygį, 2004 m. gegužės mėn. 1-18 d. buvo 
atliktas tyrimas54. 2004 m. 63 %  galimų ES struktūrinių fondų paramos pareiškėjų teigė, 
kad jų institucijai, organizacijai, įmonei gerokai arba visiškai nepakanka informacijos 
apie ES struktūrinių fondų teikiamas galimybes.  
 
Kaip minėta šios dalies pradžioje buvo nuspręsta, kad strategijoje užfiksuotas 
informacijos teikimo pareiškėjams tikslas bus laikomas pasiektu, jei šio vertinimo metu 
atliktos pareiškėjų ir projektų vykdytojų apklausos duomenimis, informaciją kaip esminį 
sunkumą ES struktūrinių fondų paramai gauti nurodys ne daugiau nei trečdalis 
respondentų. Atitinkamai, žemiau paveikslėlyje pavaizduoti respondentų atsakymai 
demonstruoja, kad pagal informacijos pakankamumo rodiklį, 2004 – 2006 m. ES paramos 
viešinimo ir informavimo procesas buvo efektyvus. Tik 20 % pareiškėjų, negavusių 
paramos, teigė, kad informacijos trūkumas buvo pagrindinė priežastis, nulėmusi tai, jog 
paraiška projektui nebuvo skirta, dar 14 % pareiškėjų pažymėjo, kad nepakankama 
informacija turėjo didelę įtaką.  

                                                 
52 TNS Gallup. „Lietuvos gyventojų informuotumas apie ES struktūrinę paramą“ tyrimo ataskaita,  2006 m. 
sausis. – P. 5. 
53 Ibid.  – P. 5. 
54 VšĮ „Europos namai”. Galimų pareiškėjų ES struktūrinių fondų paramai gauti nuomonės tyrimas, 2004 
m. gegužės 1-18 d 
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6.1. pav. Informacijos trūkumo įtakos ES struktūrinės paramos negavimui vertinimas.  

10pav. Informacijos trūkumo galutiniam rezultatui vertinimas, 

% skaičiuoti nuo paramos negavusiųjų, n=143

35%

29%

14%

20%

3%

Ne, visiškai neturėjo įtakos

Taip, turėjo šiokios tokios įtakos

Taip, turėjo didelės įtakos

Taip, tai buvo pagrindinė priežastis,

nulėmusi paramos negavimą

Nežino, neatsakė

 
Šaltinis: TNS Gallup. Tyrimo „Informavimo apie ES struktūrinių fondų paramos priemones ir būdus 
tinkamumo vertinimas“ ataskaita, 2007 m. balandis. – P.54. 
 
Galima daryti prielaidą, kad šis rodiklis buvo pasiektas todėl, kad visas ES struktūrinės 
paramos viešinimo ir informavimo procesas analizuojamo programavimo laikotarpio 
metu (ir ypatingai jo pradžioje) buvo koncentruotas į potencialius pareiškėjus ir 
informacijos jiems teikimą.  

 
Efektyvumo rodiklis: informacijos kokybė. Trečiasis viešinimo ir informavimo plane 
fiksuotas ES paramos viešinimo ir informavimo proceso efektyvumo rodiklis yra susijęs 
su institucijų tikslinėms grupėms teikiamos informacijos kokybe. Siekiant įvertinti šio 
rodiklio pasiekimą, potencialių pareiškėjų ir projektų vykdytojų apklausos metu buvo 
analizuojama, kaip šios dvi tikslinės grupės vertina įvairius institucijų teikiamos 
informacijos kokybės aspektus: aktualumą, aiškumą, operatyvumą, vientisumą, 
išsamumą. Kaip rodo žemiau pateiktas paveikslėlis, geriausiai respondentai įvertino 
suteikiamos informacijos aktualumą (vertinimo vidurkis – 4.1 balo). Neblogai vertinamas 
ir pateikiamos informacijos objektyvumas bei pakankamumas (atitinkami vertinimo 
vidurkiai – 3.9 ir 3.7 balo). Prasčiau vertinami teikiamos informacijos aspektai – 
pateikiamos informacijos vientisumas (3.5 balo) bei pateikimo operatyvumas (3.4 balo).55 
Tačiau, vertinant bendrai, institucijų teikiamos informacijos kokybę pagal visus 
analizuotus aspektus gerai arba labai gerai įvertino nuo 50 iki 84 %  visų respondentų, 
todėl pagal šį stebimą rodiklį taip pat galima konstatuoti, kad viešinimo ir informavimo 
apie ES struktūrinių fondų paramą proceso rezultatas yra pasiektas.  

                                                 
55 TNS Gallup. „Informavimo apie ES struktūrinių fondų paramos priemones ir būdus tinkamumo 
vertinimas“ tyrimo ataskaita, 2007 m. balandis. - P. 51. 
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6.2. pav. Institucijų teikiamos informacijos kokybės vertinimas.  

9pav. Administruojančių institucijų informacijos teikimo kokybės aspektų 
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1 - visiškai nesutinku 2 - nesutinku 3 - nei sutinku, nei nesutinku
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4.06
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3.56

3.51

3.49

3.40

 
Šaltinis: TNS Gallup. Tyrimo „Informavimo apie ES struktūrinių fondų paramos priemones ir būdus 
tinkamumo vertinimas“ ataskaita, 2007 m. balandis. – P.51. 
 
Bendras efektyvumo įvertinimas. Atkreiptinas dėmesys, kad realus strategijos lygmeniu 
vykdomos ES struktūrinių fondų viešinimo ir informavimo veiklos efektyvumas galės 
būti įvertintas tik tuomet, kai bus baigti įgyvendinti visi pagal 5.2 priemonę vykdomi 
projektai, bus pateiktos jų įgyvendinimo ataskaitos ir atlikti tolimesni visuomenės 
nuomonės tyrimai, įtraukiant klausimus apie BPD priede nustatytus pažangos rodiklius. 
Vertinamuoju laikotarpiu pasiekti viešinimo ir informavimo veiklų rezultatai pagal 
nustatytus pažangos rodiklius (žr. 6.1. lentelę) leidžia daryti išvadą, kad 2004 – 2006 m. 
viešinimo ir informavimo procesas buvo efektyvus. Du iš trijų nustatytų pažangos 
stebėsenos rodiklių jau yra pasiekti, taip pat tikėtina, kad iki šio programavimo 
laikotarpio pabaigos bus pasiektas ir pirmasis efektyvumo rodiklis dėl ES struktūrinių 
fondų paramos ir jos naudos žinomumo visuomenėje, kadangi laikotarpio pabaigoje 
komunikacijos procesas yra koncentruotas būtent į ES struktūrinės paramos naudos 
sklaidą visuomenėje.  
 
6.1. lentelė. Informavimo ir viešinimo veiklų rezultatai 

Tikslas Rezultatas Komentaras 
Bent 50 proc. visuomenės 
žinos apie ES struktūrinių 
fondų paramą ir jos 
rezultatus. 

Tiksliai apibrėžtas pažangos 
rodiklis nėra stebimas. Su šiuo 
rodikliu susiję BPD ženklo ir 
žinomumo matavimai rodo, kad 
2006 m. gruodžio mėn. BPD 
ženklą yra matę 40% vyresnių nei 
18 m. Lietuvos gyventojų; 12% 
apklaustųjų supranta, kas yra BPD.  

Tikėtina, kad 2004 
– 2006 m. 
programavimo 
laikotarpio 
pabaigoje rodiklis 
bus pasiektas  

Ne daugiau kaip trečdalis 
visų respondentų 
informacijos trūkumą 
nurodys kaip esminį 
sunkumą ES struktūrinių 

20% pareiškėjų nurodė, jog 
informacijos trūkumas buvo 
esminė priežastis, dėl kurios jiems 
nebuvo skirta ES struktūrinė 
parama 

Efektyvumo 
rodiklis yra 
pasiektas 
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fondų paramai gauti.  
Ne mažiau kaip pusė visų 
respondentų institucijų 
teikiamą informaciją apie ES 
struktūrinių fondų paramą 
įvertins gerai arba labai gerai. 

Įvairiais kokybės aspektais 
institucijų teikiamos informacijos 
kokybę labai gerai arba gerai 
įvertino 50 – 84% respondentų. 

Efektyvumo 
rodiklis yra 
pasiektas 

 
Kita vertus, kaip jau buvo pastebėta šios vertinimo ataskaitos 4 dalyje, Viešinimo ir 
informavimo plane nebuvo nustatytas vienas svarbesnių viešinimo ir informavimo 
proceso efektyvumo rodiklių – visuomenės nuomonės apie ES struktūrinių fondų 
įsisavinimo proceso skaidrumą gerėjimas. Paskutiniai prieinami visuomenės nuomonės 
tyrimai rodo56, kad tik 20 % Lietuvos gyventojų mano, kad ES struktūrinių fondų parama 
yra skirstoma skaidriai/ efektyviai arba greičiau skaidriai/ efektyviai. Akivaizdu, kad 
tokie komunikacijos proceso rezultatai nėra džiuginantys, todėl daugiau pastangų turi būti 
skiriama, siekiant viešinti ES struktūrinių fondų lėšų įsisavinimo proceso skaidrumą.  
 
Kitas ne mažiau svarbus viešinimo ir informavimo proceso efektyvumo indikatorius – 
informacijos apie ES struktūrinių fondų paramą pakankamumas Lietuvos gyventojams. 
2007 m. pradžioje atlikto Lietuvos gyventojų informuotumo apie ES struktūrinę paramą 
tyrimo57 duomenimis, 29 % visuomenės informacijos apie ES struktūrinių fondų paramą 
pakanka arba iš dalies pakanka, tuo tarpu ketvirtadaliui (26 %) šios informacijos trūksta. 
Nepaisant to, kad per metus respondentų, kuriems informacijos apie ES struktūrinių 
fondų paramą nepakanka, skaičius sumažėjo 11 %, visuomenei kaip tikslinei grupei 
skirtos informavimo priemonės nėra pakankamai efektyvios. Tyrimo duomenimis 
informacijos dažniau nepakanka jauniems respondentams (18-29 m.), turintiems vidurinį 
išsimokslinimą, moksleiviams bei studentams, respondentams, gyvenantiems 
mažesniuose miestuose ar miesteliuose. Pagal informacijos poreikį matosi aiškus 
visuomenės kristalizavimas į atskirus segmentus (jaunimas, kaimo-miesto gyventojai) ir 
tai dar kartą patvirtina, kad visuomenė kaip viena tikslinė grupė yra per daug abstrakti.  

                                                 
56 TNS Gallup tyrimas „Lietuvos gyventojų informuotumas apie ES struktūrinę paramą“ –2007 m. sausis. – 
P.35 
57 Ibid. – P. 6. 
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7. Viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą 2004 – 
2006 m. naudingumo vertinimas 

 
Šioje vertinimo ataskaitos dalyje įvertinamas viešumo ir informavimo apie 
ES struktūrinių fondų paramą proceso naudingumas, t.y. nagrinėjama, kokią 
naudą davė ir / ar duos viešinimo ir informavimo priemonės Strategijoje 
įvardintoms tikslinėms grupėms.  

 
Informavimo ir viešinimo strategijoje buvo išskirtos keturios pagrindinės tikslinės grupės 
– pareiškėjai ir projektų vykdytojai, visuomenė, visuomenės nuomonės formuotojai bei 
institucijų ir informavimo tinklų darbuotojai, - kurių atžvilgiu buvo vykdomas 2004 – 
2006 m. viešumo ir informavimo apie ES struktūrinę paramą procesas. Visuomenės 
nuomonės tyrimai bei šio vertinimo metu atliktos apklausos bei komunikacijos auditas 
rodo, kad šiuo programavimo laikotarpiu įgyvendintos viešinimo ir informavimo 
priemonės teigiamai prisidėjo prie visuomenės susidomėjimo apie ES struktūrinių fondų 
paramos naudą, paskatino potencialius pareiškėjus pasinaudoti šios paramos teikiamomis 
galimybėmis. Tikėtina, kad visas viešumo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų 
paramą procesas padidino visuomenės pritarimą Lietuvos narystei ES.  
 
Toliau šioje dalyje yra atskirai įvertinama, kokią naudą Informavimo ir viešinimo 
strategijoje išskirtoms tikslinėms grupėms suteikė ar tikėtina, kad suteiks atsakingų 
institucijų ir pačių projektų vykdytojų įgyvendintos viešinimo ir informavimo priemonės.  
 
Pareiškėjai.  Pirmuoju ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu pareiškėjai 
kaip tikslinė grupė buvo prioritetinė – jai skirtų informavimo priemonių atsakingos 
institucijos įgyvendino daugiausiai. Orientuodamosis į pareiškėjus kaip tikslinę grupę 
institucijos siekė užsitikrinti sklandų ES lėšų įsisavinimą, visų pirma, siekiant, kad būtų 
pateikta daug ir kokybiškų paraiškų ES struktūrinių fondų paramai pagal BPD gauti. 
Vertinant retrospektyviai, pagal visas BPD priemones buvo gauta pakankamai paraiškų ir 
beveik visos Lietuvai šiuo periodu skirtos struktūrinių fondų lėšos yra sukontraktuotos58. 
Atlikta potencialių pareiškėjų ir projektų vykdytojų apklausa59 rodo, kad 60 % pareiškėjų 
pakako žinių be išorės konsultantų pagalbos tinkamai ir kokybiškai parengti paraišką. 
Taigi pareiškėjams skirtos viešinimo ir informavimo priemonės (gairės pareiškėjams, 
specializuoti seminarai, paraiškų pildymo vadovai, konsultacijos, internetinės institucijų 
svetainės, specializuoti leidiniai) paskatino pareiškėjų aktyvumą, padidino teikiamų 
paraiškų kokybę bei padėjo efektyviau pritraukti ES struktūrinę paramą projektų 
įgyvendinimui.  
 
Projektų vykdytojai. Projektų vykdytojams kaip tikslinei grupei taip pat buvo skirta 
daug informavimo priemonių, susijusių su gautos paramos administravimo gebėjimų 
stiprinimu. Institucijų vykdomos priemonės (mokymai ir seminarai įvairiais paramos 
administravimo klausimais, konsultacijos, metodinės projektų įgyvendinimo instrukcijos) 
paskatins efektyvesnį ir kokybiškesnį projekto administravimą, o tuo pačiu ir sklandesnį 
ES struktūrinės paramos įsisavinimą.  
 

                                                 
58 Ne visos ES lėšos sukontraktuotos pagal BPD ketvirtąjį prioritetą „Kaimo plėtra ir žuvininkystė“.  
59 TNS Gallup. Tyrimo „Informavimo apie ES struktūrinių fondų paramos priemones ir būdus tinkamumo 
vertinimas“ ataskaita, 2007 m. balandis. 
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Visuomenė. 2004 – 2006 m. aktyvi visuomenės informavimo kampanija padėjo formuoti 
palankią visuomenės nuomonę apie ES struktūrinių fondų paramą pagal BPD, pabrėžiant 
praktinius naudos aspektus bei viešinti ES struktūrinės paramos lėšų įsisavinimo proceso 
skaidrumą. Lietuvos gyventojų informuotumo apie ES struktūrinę paramą tyrimai rodo, 
kad vis daugiau Lietuvos gyventojų teigia pajutę ES struktūrinių fondų paramos naudą: 
2006 m. pradžioje respondentų, teigiančių, jog naudą pajuto arba greičiau pajuto, nei 
nepajuto, buvo 43 %, o metų pabaigoje tokių respondentų dalis išaugo iki 54 %.  
 
Be to, vertinimo tikslais atliktos potencialių pareiškėjų ir projektų vykdytojų apklausos 
duomenimis, pusė (50 %) ar daugiau nei pusė (59 %-61 %) apklaustų projektų vykdytojų 
mano, jog atliekamas ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų viešinimas 
efektyviai prisideda prie visuomenės žinojimo apie BPD ir ES struktūrinių fondų 
paramos naudą Lietuvai bei, kad taikomos viešinimo priemonės padidins visuomenės ir 
potencialių pareiškėjų susidomėjimą ES struktūrinių fondų paramos teikiamomis 
galimybėmis (žr. 7.1. pav.). Taip pat akcentuojama, kad naudojamos viešinimo 
priemonės sustiprins galimybes pasidalinti geros praktikos pavyzdžiais su potencialiais 
pareiškėjais bei padidins vykdomų projektų skaidrumą. Pažymėtina, kad valstybės ar 
savivaldybės įstaigos, palyginti su fiziniais asmenimis ar privačiomis įmonėmis dažniau 
mano, jog projekto viešinimas efektyviai prisidės prie visuomenės žinojimo apie BPD ir 
ES struktūrinių fondų naudą Lietuvai. 
 
7.1. pav. Projektų lygmenyje įgyvendintų viešinimo projektų tikėtinas naudingumas.   

14pav. Naudojamų viešinimo priemonių poveikio vertinimas, 
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Šaltinis: TNS Gallup. Tyrimo „Informavimo apie ES struktūrinių fondų paramos priemones ir būdus 
tinkamumo vertinimas“ ataskaita, 2007 m. balandis. – P.67. 
 
Visuomenės nuomonės formuotojai (viešosios informacijos platintojai, politikai, 
socialiniai-ekonominiai partneriai). Vadovaujančioji ir tarpinės institucijos, siekdamos 
užtikrinti efektyvų viešinimo ir informavimo procesą, 2004 – 2006 m. laikotarpiu 
stengėsi sutelkti visuomenės nuomonės formuotojus, kurie, visų pirma, turi patys gerai 
suprasti ES struktūrinių fondų lėšų administravimo principus, eigą, pasekmes tam, kad 
galėtų aiškinti, interpretuoti ir teisingai pateikti informaciją visuomenei bei atskiroms jos 
grupėms. Tikėtina, kad institucijų vykdytos viešinimo ir informavimo priemonės sudarė 
galimybes šiai tikslinei grupei įgyti pagrindines žinias apie ES struktūrinių fondų 
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paramą60, tačiau visuomenės nuomonės formuotojams skirtos priemonės daugiausiai 
buvo reakcinio pobūdžio. Tam tikros išimtys pastebimos komunikacijoje su socialiniais – 
ekonominiais partneriais, kuriuos buvo stengiamasi įtraukti į sprendimo priėmimo 
procesus ir išnaudoti kaip informacijos skleidėjus. Komunikacijos audito rezultatai rodo, 
kad aktyvesnių veiksmų reikėtų imtis įgyvendinant viešinimo ir informavimo priemones, 
skirtas konkrečiai politikams bei sistemingiau ir nuosekliau bendradarbiauti su 
žiniasklaida. 
 
Institucijų ir informavimo tinklų darbuotojai. Administracinių gebėjimų stiprinimo 
priemonės institucijų ir kai kurių (išskirtina Ūkio bei Žemės ūkio) ministerijų viešųjų 
informavimo tinklų darbuotojams organizuoti specialūs mokymai apie ES struktūrinių 
fondų paramą padidino šios tikslinės grupės kompetenciją vykdyti viešinimo ir 
informavimo veiklas. Šiuo programavimo laikotarpiu išugdyti gebėjimai planuoti ir 
vykdyti viešinimo ir informavimo funkcijas bus naudinga patirtis, pradedant 2007-2013 
m. ES struktūrinės paramos viešinimo ir informavimo procesą.  

                                                 
60 Komunikacijos audito metu, visuomenės nuomonės formuotojai teigė, kad iš atsakingų institucijų gauna 
pakankamą informaciją apie ES struktūrinių fondų paramą Lietuvoje. Be to, žurnalistai pastebėjo, kad  
reikiamą patikslinančio pobūdžio informaciją taip pat nesunku surasti internetiniuose institucijų 
tinklalapiuose arba gauti tiesiogiai paskambinant institucijų darbuotojams.  
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8. Viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą 
sistemos 2007 – 2013 m. apžvalga 
 

Šioje galutinės vertinimo ataskaitos dalyje nagrinėjami viešumo ir 
informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą sistemos pokyčiai 2007-2013 
m. Identifikuojami nauji reikalavimai viešinimui ir informavimui apie 
struktūrinių fondų paramą, įtvirtini ES teisės aktuose; pateikiama trumpa 
bendros ES struktūrinės paramos administravimo Lietuvoje naujuoju 
programavimo periodu sistemos analizė, lyginant su praėjusiu laikotarpiu; 
nagrinėjama viešinimo ir informavimo sistema, numatyta naujojo 
programavimo laikotarpio Informavimo ir viešinimo strategijos projekte. 

 
 
ES reglamentuose įtvirtinti reikalavimai. Europos Sąjungos reikalavimai dėl 
informavimo apie struktūrinius fondus ir jų viešinimo 2007-2013 m. laikotarpiu yra 
nustatyti Tarybos reglamente (EB) Nr. 1083/200661 bei detalizuoti Komisijos reglamente 
(EB) Nr. 1828/2006, nustatančiame ES struktūrinių fondų reglamentų įgyvendinimo 
taisykles62. Tarybos reglamente yra įvardinti pagrindiniai viešinimo ir informavimo 
tikslai, o Komisijos reglamente įtvirtinami ES struktūrinės paramos viešinimo bei 
informavimo apie ją principai. Toliau pateikiamas trumpas naujojo programavimo 
laikotarpio ES reglamentų palyginimas su 2000 – 2006 m. ES reguliaciniais 
reikalavimais63.   
 
Visų pirma, abiejų programavimo laikotarpių reglamentuose nurodyta, kad vadovaujanti 
institucija yra atsakinga už veiksmų programai skirto informavimo plano parengimą ir 
nurodyta šio plano sudėtis (turinys). 2006 m. Komisijos reglamente numatyta šio plano 
suderinimo su Komisija tvarka, ko praėjusio laikotarpio reglamente nebuvo. Apibrėžiama 
plano įgyvendinimo ir stebėsenos tvarka: nurodoma, kad į šį procesą įtraukiami veiksmų 
programų stebėsenos komitetai, kuriems vadovaujanti institucija turi teikti informaciją 
apie plano įgyvendinimą; informacija apie viešinimo ir informavimo priemonių ir plano 
įgyvendinimą taip pat kaip ir ankstesniajame programavimo laikotarpyje turės būti 
pateikiama metinėse bei galutinėje veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitose.  
 
2000 m. Komisijos reglamente išskirti du pagrindiniai viešumo ir informavimo tikslai, o, 
tuo pačiu, ir tikslinės grupės: (1) informuoti galimus ir galutinius naudos gavėjus apie 
galimybes, kurias teikia ES ir valstybių narių parama, kad būtų užtikrintas tokios paramos 
skaidrumas bei (2) informuoti plačiąją visuomenę apie ES bendradarbiavimo su 
valstybėmis narėmis vaidmenį teikiant paramą ir jos rezultatus. 2006 m. Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1083/2006 numatyta tie patys pagrindiniai komunikacijos tikslai, t.y. 

                                                 
61 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl 
Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio 
Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 
62 2006 m. gruodžio 8 d. reglamentas Europos Komisijos Nr.1828/2006, nustatantis Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias 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 
63 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1260/1999, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl 
struktūrinių fondų; 2000 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas Nr.1159/2000 „Dėl informavimo ir 
viešumo priemonių , kurias valstybės narės turi įgyvendinti, dėl paramos iš struktūrinių fondų“ 
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supažindinti apie Bendrijos vaidmenį įgyvendinant veiksmų programas bei užtikrinti 
struktūrinių fondų paramos skaidrumą.64  
 
Analizuojant informacijos teikimą paramos gavėjams, abiejų laikotarpių reglamentuose 
įtvirtinta, kad vadovaujanti institucija turi suteikti informaciją apie visas paramos gavimo 
sąlygas ir procedūras. Tačiau 2006 m. Komisijos reglamente įtraukta ir nauja nuostata, 
teigianti, kad, siekiant didesnio skaidrumo panaudojant fondų lėšas, elektroniniu ar 
kitokiu būdu turėtų būti paskelbtas paramos gavėjų sąrašas, projektų  pavadinimai ir 
jiems skirta viešojo finansavimo suma. Reglamente akcentuojamas reikalavimas 
informuoti paramos gavėjus apie jų įtraukimą į šiuos sąrašus. Dėl visuomenei skirtų 
informavimo priemonių abiejų laikotarpių reglamentuose pabrėžiama žiniasklaidos 
priemonių svarba ir plačios informacinės kampanijos poreikis pačioje veiksmų programų 
/ BPD įgyvendinimo pradžioje. Naujajame Komisijos reglamente įtvirtintas naujas 
reikalavimas bent kartą į metus surengti informavimo kampaniją, pristatančią veiksmų 
programų pasiekimus.  
 
Komisijos reglamentų pabaigoje pateikiami techniniai informavimo ir viešinimo 
priemonių savybių reikalavimai, kuriems naujajame reglamente skiriamas mažesnis 
dėmesys nei praėjusiame. 
 
2007-2013 m. ES struktūrinės paramos Lietuvoje administravimo pokyčiai. 
Pradedant nagrinėti naująją viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą 
sistemą Lietuvoje, naudinga apžvelgti bendruosius struktūrinės paramos administravimo 
pokyčius, kurie gali įtakoti ir nagrinėjamos sistemos pasikeitimus. Naujuoju 2007 – 2013 
m. programavimo laikotarpiu ES struktūrinių fondų  paramos administravime Lietuvoje 
galima išskirti keletą svarbesnių pokyčių, susijusių su trimis aspektais: (1) nauja 
programavimo tvarka; (2) administracinių funkcijų tarp skirtingų valdymo lygmenų 
peržiūra ir naujais instituciniais veikėjais; bei (3) paramos skyrimo procedūromis.  
 
Visų pirma, esmingesni pakeitimai yra susiję su ES struktūrinių fondų paramos 
programavimo tvarka, t.y. nuo vieno Bendrojo programavimo dokumento pereinama prie 
dviejų lygių dokumentų: nacionalinės strategijos ir keturių teminių veiksmų programų. 
Be to, 2007-2013 m. dalinai decentralizuojamas ES paramos vietinei infrastruktūrai 
administravimas. Šie pokyčiai implikuoja tiek ES paramos, tiek jos valdymo 
fragmentaciją bei šiek tiek sudėtingesnį programų administravimą. Atsiradus papildomo 
koordinavimo poreikiui, administravimo sistemoje yra numatytos koordinatoriaus 
funkcijos bei sukuriami institucijų bendravimo ir bendradarbiavimo tinklai – programų 
valdymo komitetai.  
 
Antra, naujuoju programavimo laikotarpiu yra peržiūrimas administracinių funkcijų 
paskirstymas tarp skirtingų ES paramos administravimo lygmenų. 2004-2006 m. 
vadovaujančiosios institucijos funkcijos buvo deleguotos ir tarpinėms, ir 
įgyvendinančioms institucijoms – jos visos buvo atsakingos už išlaidų tinkamumą ir 
atitikimą ES taisyklėms. Tuo tarpu 2007-2013 m. šias funkcijas numatyta deleguoti tik 
įgyvendinančioms institucijoms. Ministerijoms palikta atsakomybė priimti sprendimą dėl 
projektų svarbos ir naudos. Be egzistuojančių institucijų funkcijų peržiūros naujuoju 
laikotarpiu į administravimo sistemą įtraukiami ir visiškai nauji veikėjai – regioninės 

                                                 
64 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl 
Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio 
Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 – 69 str. 
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plėtros tarybos, kurioms deleguojama paramos vietinei infrastruktūrai pirminė projektų 
atranka ir investicijų paketo sudarymas. 
 
Trečia, atsižvelgiant į BPD administravimo patirtį ir pamokas, dalinai keičiamos ir 
paramos skyrimo procedūros. Naujuoju laikotarpiu numatyta sujungti ES struktūrinių 
fondų ir biudžeto investicijų planavimo procesus. Daugumos viešųjų investicijų projektų 
atrankai atsisakoma naudoti konkursus ir numatoma pereiti prie ilgalaikio planavimo 
valstybės ir regiono lygmeniu. Tiesa, privataus sektoriaus projektams ir kai kuriose 
viešos infrastruktūros plėtros srityse, kur siekiama konkurencijos, konkursas išlieka. 
 
Lietuvos 2007 – 2013 m. informavimo ir viešinimo strategijos projektas.65 
Pagrindiniai Lietuvos viešinimo ir informavimo sistemos principai, kaip ir praėjusiu 
programavimo laikotarpiu, bus įtvirtinti Informavimo ir viešinimo strategijoje. Iki šiol ji 
dar nėra patvirtinta LR Finansų ministro įsakymu, tačiau jau parengtas strategijos 
projektas. Toliau šioje dalyje, atsižvelgiant į 2004 – 2006 m. ES paramos viešinimo ir 
informavimo patirtį ir į naujus ES ir nacionalinio lygmens reguliacinius aspektus, 
nagrinėjami strategijos projekte numatyti viešinimo lygmenys, administravimo funkcijų 
viešinimo ir informavimo srityje paskirstymas tarp institucijų, išskirtos tikslinės grupės ir 
numatytos informavimo bei viešinimo priemonės. 
 
Visų pirma, strategijos projekte numatomi keturi viešinimo ir informavimo lygmenys 
(kai, tuo tarpu 2004-2006 m. buvo trys lygmenys). Šis pokytis yra susijęs su paramos 
programavimo tvarkos pasikeitimu. Atsižvelgiant į tai, kad 2007-2013 m. pereinama nuo 
vieno Bendrojo programavimo dokumento prie dviejų lygių dokumentų, t.y. Strategijos ir 
atskirų veiksmų programų, todėl viešinimo ir informavimo veiklos organizavime vietoj 
vieno BPD programos lygmens atsiranda du – visos ES struktūrinės paramos lygmuo 
(bendras lygmuo) bei programų lygmuo. Likę du lygmenys lieka tokie patys – atskirų 
priemonių bei projektų lygmenys. Tačiau, atsižvelgiant į naująją programavimo tvarką, 
korektiškiau atrodytų ne priemonių, o prioritetų lygmens išskyrimas. Atkreiptinas 
dėmesys, kad 2007-2013 m. ES struktūrinė parama bus skiriama pagal keturiose veiksmų 
programose išskirtus 16 prioritetų (kurie veiksmų programose detalizuojami į veiksmų 
grupes, o ne priemones).  
 
Naujosios strategijos projekte yra numatytas bendrasis tikslas - kurti teigiamą ES 
paramos įvaizdį, skatinant ES struktūrinės paramos poveikio sparčiam gyvenimo sąlygų 
gerėjimui suvokimą – bei du šio tikslo padėsiantys siekti uždaviniai: (1) didinti ES 
paramos ir veiksmų programų matomumą bei žinomumą akcentuojant ES paramos 
pridėtinę vertę ir (2) nuolatos tobulinti informavimo ir viešinimo sistemą. Pastarieji du 
uždaviniai yra detalizuojami į veiklas, kurios gali būti laikomos specifiniais šios 
strategijos uždaviniais. Tačiau svarbu pastebėti, kad tarp viešinimo tikslų / uždavinių 
nėra numatytas skaidrumas. Tokį tikslą nurodo išskirti tiek Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1083/200666, tiek pagrindžia Lietuvos situacija67.  
 

                                                 
65 Pastebėtina, kad šio vertinimo metu  2007-2013 m. informavimo ir viešinimo strategijos projektas buvo 
nuolat tobulinamas. Šioje ataskaitoje yra pateiktos vertintojų pastabos dėl strategijos projekto varianto, 
kuris Perkančiajai organizacijai buvo pateiktas 2007 m. liepos mėn.  
66 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl 
Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio 
Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 – 69 str. 
67 Visuomenės nuomonės tyrimai rodo, kad šio programavimo laikotarpio pabaigoje daugiau nei pusė 
Lietuvos gyventojų mano, kad parama skirstoma neskaidriai/ neefektyviai. 
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Bendrieji struktūrinės paramos administravimo pokyčiai 2007-2013 m. šiek tiek įtakoja ir 
administravimo funkcijų viešumo ir informavimo srityje paskirstymą institucijoms. 
Strategijos projekte numatyta, kad už informacijos skleidimą ir viešinimą pirmaisiais 
dviem lygmenimis (bendruoju ir programų), yra atsakinga naujai sukurta koordinatoriaus 
funkcijas atliekanti koordinavimo institucija (LR Finansų ministerija, atliekanti ir 
vadovaujančios institucijos pareigas). Ji užtikrina sistemingą informacijos sklaidą, rengia, 
tvirtina, koordinuoja ir prižiūri informavimo ir viešinimo strategijas ir jų įgyvendinimą, 
užtikrina viešinimo ir informavimo sistemos funkcionavimą. Jai funkcijas vykdyti padeda 
informavimo koordinavimo grupė68. Už informacijos skleidimą ir viešinimą priemonių 
lygmenyje atsakingomis lieka tarpinės ir įgyvendinančios institucijos; už projektų 
lygmenį – projektų vykdytojai, o jų priežiūrą vykdo įgyvendinančios institucijos. 
Atkreiptinas dėmesys, kad į viešinimo ir informavimo administracinę sistemą nėra 
įtraukti regioninio lygmens veikėjai. Kaip buvo nustatyta šio vertinimo metu, Lietuvos 
apskričių viršininkų administracijos jau 2004-2006 m. laikotarpyje buvo įsitraukusios į 
informacijos teikimą potencialiems pareiškėjams. Atsižvelgiant į tai, kad naujajame 
programavimo laikotarpyje regionų plėtros taryboms yra deleguojamos tam tikros ES 
struktūrinės paramos administravimo funkcijos, Lietuvos apskričių viršininkų 
administracijas taip pat derėtų įtraukti į viešinimo ir informavimo veiklos administracinį 
mechanizmą.  
 
Šiame vertinime pabrėžta, jog būtina didinti institucijų komunikacijos planavimo bei 
tikslinių grupių poreikių analizės gebėjimus. Šios problemos atsiskleidė kaip pagrindinės, 
vertinant 2004-2006 m. Informavimo ir viešinimo strategijos bei metinių planų 
įgyvendinimą. Tačiau naujos strategijos projekte ši situacija nesprendžiama, greičiau dar 
labiau komplikuojama: nėra veiksmų planavimo ir derinimo tvarkos (veiksmai 
planuojami atskiriems etapams ar metams?), taip pat neaišku, kada ir kaip turėtų būti 
atlikti viešinimo ir informavimo veiklų vertinimai, koks šiame procese tarpinių ir 
įgyvendinančių institucijų vaidmuo, kas identifikuoja tikslinių grupių poreikių kaitą 
bei būtinybę koreguoti strategiją ar metinius planus.  
 
Viešinimo ir informavimo veiklos vertinimo ir priežiūros veiklos reglamentavimas 2007-
2013 m. strategijos projekte vertintinas teigiamai. Visgi ši strategija kuriama ilgam – 
septynerių – metų periodui, todėl kai kurie siūlomi kiekybiniai rodikliai gali būti viršyti 
jau pirmaisiais Strategijos įgyvendinimo metais69. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad 
nustatyta itin daug poveikio, rezultatų ir pasiekimų rodiklių. Rekomenduotina poveikio 
rodiklių skaičių sumažinti, juos tiesiogiai susieti su strategijos tikslų ir uždavinių 
pasiekimu bei patikslinti kiekybines išraiškas.70 Tuo tarpu dėl kiekybinių rezultatų ir 

                                                 
68 Informavimo koordinavimo grupę numatyta sudaryti iš koordinuojančios, tarpinių ir įgyvendinančių 
institucijų atstovų. 
69 pvz. vienas iš Strategijoje numatytų uždavinių – „pasiekti, kad ne mažiau kaip trečdalis Lietuvos 
gyventojų manytų, kad parama skirstoma teisingai ir skaidriai“. Tuo tarpu jau 2007 m. pradžioje taip 
manančių buvo 20 proc.). 
70 Pagal Europos Komisijos gaires, rekomenduojama išskirti du informavimo ir viešinimo veiklų poveikio 
rodiklius: skaidrumo lygio pokyčiai ir visuomenės informuotumo apie ES struktūrinių fondų paramą 
pokyčiai. Atsižvelgiant į naujam laikotarpiui rengiamos Informavimo ir viešinimo strategijos tikslus bei 
uždavinius, racionalu būtų palikti keturis rodiklius: (1) Suaugusių Lietuvos gyventojų dalis, žinanti, kad 
Europos Sąjunga teikia struktūrinę paramą Lietuvai (ne mažiau 70%), (2) Lietuvos gyventojų dalis, 
mananti, kad parama yra skirstoma skaidriai (ne mažiau 50%), (3) Galimų paramos gavėjų ir paramos 
gavėjų dalis institucijų teikiamos informacijos apie ES struktūrinių fondų paramą kokybę, vertinanti gerai 
ar labai gerai (ne mažiau 60%), (4) Lietuvos gyventojų dalis, atpažįstanti pagrindinį paramos logotipą 
(BPD, vėliau – MES) ir žinanti, ką šis logotipas simbolizuoja (ne mažiau 40%).  
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pasiekimų rodiklių, būtų tikslingiau strategijoje numatyti, kad jie nustatomi ir 
konkretizuojami kiekvienų metų informavimo ir viešinimo planuose. 
 
2007-2013 m. iš dalies keičiasi ir informavimo bei viešinimo veiklos tikslinių grupių 
apibrėžimas: strategijos projekte išskiriamos dviejų tipų tikslinės grupės – pirminės ir 
antrinės. Jos skiriamos pagal reikšmę viešinimo ir informavimo procese: pirminėmis 
įvardijamos tos, kurios su ES struktūrine parama yra susijusios glaudžiausiai (tai 
visuomenė, ES struktūrinę paramą administruojančios institucijos ir jų darbuotojai, 
galimi paramos gavėjai ir jų konsultantai, paramos gavėjai, žiniasklaida), o antrinėmis 
laikomi svarbius visuomenės vertinimus veikiantys dariniai, susiję ar turintys interesų dėl 
ES struktūrinės paramos bei turintys specifines socialines ir demografines 
charakteristikas (jaunimas – naujai išskirta tikslinė grupė; socialiniai ir ekonominiai 
partneriai, pažiūrų formuotojai, ES institucijos, europarlamentarai – taip pat nauja tikslinė 
grupė). Viešųjų informavimo tinklų darbuotojai naujojo laikotarpio strategijos projekte 
jau nebėra išskiriami, tačiau kaip rodo šis vertinimas kai kurių BPD priemonių atveju 
informacijos apie ES struktūrinių fondų paramą potencialiems pareiškėjams skleidimui 
itin efektyviai buvo išnaudoti viešieji informavimo tinklai (visų pirma, paminėtinas Ūkio 
ministerijos verslo informavimo tinklas). Atsižvelgiant į 2004-2006 m. laikotarpio patirtį, 
viešųjų informavimo tinklų darbuotojus būtų tikslinga priskirti prie institucijų 
tikslinės grupės, kadangi jiems reikės organizuoti atitinkamus apmokymus darbui su 
potencialiais pareiškėjais.  
 
Analizuojant strategijos projekte numatytus informavimo ir viešinimo būdus bei 
priemones, pastebėtina, kad perkeliamos senosios strategijos klaidos: priemonės ir 
kanalai pernelyg centralizuoti, nėra pritaikyti atskiriems tikslinių grupių 
poreikiams, priemonės nekūrybiškos. Be to, priemonių gausa lemia  jų  dubliavimąsi, 
informacijos perteklių bei didelius kaštus: beveik visoms funkcijoms atlikti kaip 
priemonės numatytos vaizdo klipai TV, dokumentiniai filmai, strategijos, gairės, 
metodinės publikacijos. Dažnai priemonės pagal funkcijas ir tikslines grupes parinktos 
netinkamai ir neprasmingai: pvz., atliekant funkciją „informavimo ir viešinimo strategijos 
parengimas, sklaida ir įgyvendinimas“, kuri iš esmės skirta institucijų darbuotojams,  
numatomos priemonės: užsakomoji medžiaga spaudoje, reklama internete, ir t.t. 
Informuojant visuomenę apie svarbius dokumentus, įvykius bei sėkmės istorijas 
numatomos priemonės: intranetas, duomenų bazės, metodinės publikacijos, vidiniai 
vadovai, etc.  
 
Taip pat pastebėtina, kad strategijos projekte neišvengiama ir loginių klaidų. Pavyzdžiui, 
„įgyvendinančios institucijos, padedamos tarpinių institucijų, turės pateikti glaustą, 
išsamią, dalykišką informaciją“ (34.1. punktas).  
 
2004 – 2006 m. viešinimo ir informavimo proceso pamokos. Tobulinat 2007-2013 m. 
Informavimo ir viešinimo strategijos projektą bei vėliau įgyvendinant viešinimo ir 
informavimo veiklas, rekomenduotina atsižvelgti į aukščiau įvardintas bendrąsias 
pastabas bei toliau pateikiamas 2004 – 2006 m. ES paramos viešinimo ir informavimo 
proceso pamokas, nustatytas šio vertinimo metu:  
 

1. Informacinis vakuumas ir nepakankamas ES struktūrinės paramos tikslų ir 
principų išaiškinimas 2004 – 2006 m. programinio laikotarpio pradžioje sukėlė 
išankstinį priešišką visuomenės nusiteikimą ir lėmė neigiamą ES paramą 
administruojančios sistemos įvaizdį, sukėlė nepasitikėjimą sprendimų priėmimu, 
institucijų kompetencija. Siekiant išvengti 2004-2006 m. laikotarpio klaidų, 
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rekomenduotina kuo greičiau pradėti 2007-2013 m. laikotarpio komunikaciją, 
deramą dėmesį skiriant aiškiam naujos Strategijos, veiksmų programų ir 
paramos administravimo mechanizmo išaiškinimui visoms tikslinėms 
grupėms.  

 
2. Sunkiai tikslinėms grupėms suprantama administracinė komunikacijos leksika bei 

nepatrauklus BPD logotipas 2004 – 2006 m. laikotarpiu mažino viešinimo ir 
informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą našumą ir efektyvumą. 
Pagrindiniais 2007-2013 m. laikotarpio viešinimo ir informavimo apie ES 
struktūrinę paramą bruožais turėtų būti:  

 
- Aiški komunikacija (vengti sudėtingos administracinės kalbos, įvesti teminius 

simbolius (tinkama MES abreviatūros komunikacija), komunikuojant su 
visuomene, naudoti paprastą kalbą, parengti priimtinesnį („draugiškesnį“) naujo 
laikotarpio logotipą, atlikti siūlomo logotipo kokybinį testavimą, internetiniame 
portale www.esparama.lt pateikti ES struktūrinių fondų paramos terminų 
žodynėlį71); 

- kryptinga komunikacija (atitinkanti tikslinių grupių poreikius, motyvuojanti jas 
dalyvauti ES paramos įsisavinimo procese, formuojanti pasitikėjimą šiuo procesu 
ir siejanti gyvenimo kokybės teigiamus pokyčius su ES paramos įtaka);  

- įtraukianti (tikslines grupes, partnerius bei formuojanti atskirų tikslinių grupių 
tinklus) komunikacija. 

 
3. Didžiausiu 2004-2006 m. viešinimo ir informavimo proceso apie ES struktūrinių 

fondų paramą efektyvumo iššūkiu tapo paramos įsisavinimo skaidrumo 
viešinimas. Visuomenės nuomonės tyrimai rodo, kad šio programavimo 
laikotarpio pabaigoje daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų mano, kad parama 
skirstoma neskaidriai/ neefektyviai. Pagrindiniai vertinimo metu nustatyti 
viešinimo ir informavimo proceso trūkumai, sprendžiant šią problemą, yra šie: 
skaidrumo viešinimo tikslas Informavimo ir viešinimo strategijoje numatytas kaip 
antraeilės svarbos, pasirinktos netinkamos viešinimo priemonės (daugiau 
reakcinio pobūdžio), nesugebėta sutelkti žiniasklaidos. Atitinkamai, 2007-2013 
m. laikotarpio komunikacijoje ES paramos skirstymo skaidrumo klausimas 
turi tapti prioritetiniu. Tuo tarpu dabartiniame naujojo laikotarpio strategijos 
projekte skaidrumas nėra išskirtas nei kaip viešinimo ir informavimo proceso 
tikslas, nei kaip uždavinys. Atkreiptinas dėmesys, kad Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1083/2006 skaidrumo užtikrinimas  numatytas kaip vienas pagrindinių 
viešinimo proceso tikslų72. 

 
4. Vertinimo metu buvo nustatyta, kad silpniausioji pirmojo programavimo 

laikotarpio viešinimo ir informavimo proceso grandis buvo planavimas. Visų 
pirma, prieš rengiant metinius viešinimo ir informavimo planus, nebuvo atliekami 
tikslinių grupių informacijos poreikių tyrimai (išimtimi reikėtų laikyti 
vadovaujančios institucijos metinius planus, rengtus nuo 2006 m.). Antra, nebuvo 
vertinamas viešinimo ir informavimo veiklų rezultatų efektyvumas bei 
grįžtamasis ryšys, kuris būtų paskatinęs metinių viešinimo ir informavimo planų 

                                                 
71 Kaip geros praktikos pavyzdys yra išskiriamas Jungtinės Karalystės Kornvalio ir Silio salų regiono 
tinklalapyje pateikiamas terminų žodynėlis: http://www.objectiveone.com/O1htm/glossary.htm 
72 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl 
Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio 
Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 – 69 str. 
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koregavimą bei tikslingesnį planavimą sekantiems metams. Siekiant užtikrinti 
sklandų ir veiksmingą komunikacijos procesą, 2007-2013 m. laikotarpio 
strategijos projekte derėtų aiškiai apibrėžti atsakingų institucijų viešinimo ir 
informavimo veiklų planavimą ir derinimą, įgyvendinimą ir koordinavimą, 
vertinimą ir priežiūrą. Taip pat naudinga parengti komunikacijos krizių 
prevencijos planą.  

 
5. 2004 – 2006 m. programavimo laikotarpiu informavimo ir viešinimo apie ES 

struktūrinių fondų paramą funkcija institucijoms buvo nauja. Ši funkcija daugeliu 
atveju buvo pavesta atitinkamos darbo patirties neturintiems darbuotojams, 
nepakankamai išnaudojant egzistuojančius institucijų viešųjų ryšių skyrių 
gebėjimus ir patirtį. Nepaisant to, kad buvo įsteigta tarpžininybinė informavimo ir 
viešinimo darbo grupė, pirmuoju paramos administravimo laikotarpiu, vykdant 
viešinimo ir informavimo veiklas, buvo jaučiama tarprinstitucinio 
bendradarbiavimo stoka. 2007-2013 m. programavimo laikotarpiu svarbu 
efektyviau užtikrinti institucijų bendradarbiavimą planuojant ir 
įgyvendinant viešinimo ir informavimo veiklas, tęstinį administracinių 
gebėjimų stiprinimą bei patirties dalybas. Pažymėtina, kad geros patirties 
mainus tarp valstybių narių naujame laikotarpyje numatyta skatinti ir ES 
lygmeniu. 

 
6. 2004 – 2006 m. programavimo laikotarpiu į ES struktūrinės paramos viešinimo ir 

informavimo procesą nepakankamai buvo įtraukti regioniniai veikėjai, nors kaip 
parodė šio vertinimo metu atlikta regioninė apklausa, apskričių viršininkų 
administracijos savo iniciatyva apskrityse vykdė informavimo apie ES 
struktūrinių fondų paramą veiklas. Atsižvelgiant į tai, kad naujajame 
programavimo laikotarpyje regionų plėtros taryboms yra deleguojamos tam tikros 
ES struktūrinės paramos administravimo funkcijos, regioninius veikėjus taip pat 
derėtų įtraukti į viešinimo ir informavimo administracinį mechanizmą.  

 
7. 2004-2006 m. Informavimo ir viešinimo strategija buvo pagrįsta tik vienos (nors 

ir pačios svarbiausios) tikslinės grupės – galimų pareiškėjų ES struktūrinių fondų 
paramai gauti – poreikių analize. Kitų tikslinių grupių poreikiai nebuvo pagrįsti 
empirine analize. 2007-2013 m. laikotarpio strategijos projekte dabartinės 
situacijos įvertinimas yra empiriškai pagrįstas visų pirminių tikslinių grupių 
poreikių analize, tačiau siūlomos viešinimo ir informavimo priemonės bei 
kanalai yra pernelyg centralizuoti, bendri, nepritaikyti atskirų tikslinių 
grupių poreikiams, priemonės nekūrybiškos bei reikalaujančios didelių 
kaštų. 

 
8. Vertinimo metu buvo nustatyta, kad 2004 – 2006 m. tinkamiausiomis (tikslinių 

grupių poreikius labiausiai atitinkančiomis) priemonėmis BPD programos 
lygmeniu laikytinos nacionalinio lygio televizija, radijas bei spauda. Programos 
lygmeniu naudojamų informavimo ir viešinimo rezultatai galėtų būti pagerinti ir 
pasiekta didesnė nauda (nedidinant sąnaudų), kryptingai ir sistemingai vykdant 
patrauklią visuomenės informavimo kampaniją. Priemonių lygmeniu siūlytina 
naudoti daugiau tiesioginio kontakto priemonių (kaip labiausiai atitinkančias 
tikslinių grupių poreikius) bei įvesti daugiau horizontalių priemonių (siekiant 
optimaliau panaudoti viešinimui ir informavimui skiriamas lėšas). Pavyzdžiui, 
2006 m. gruodį sukurta nauja internetinė svetainė www.esparama.lt, viena vertus, 
mažina sąnaudas, kurios atsirastų palaikant atskirų institucijų portalus, ir tuo 
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pačiu, pateikiant susistemintą vieningą informaciją apie ES struktūrinių fondų 
paramą viename informaciniame šaltinyje, suteikia didesnę naudą vartotojams. 
2007-2013 m. laikotarpiu rekomenduotina apsvarstyti tokių horizontalių 
viešinimo ir informavimo priemonių naudojimą: bendro visai administravimo 
sistemai spaudos monitoringo, visuomenės nuomonės ES paramos žinomumo ir 
pan. klausimais tyrimų vykdymą, elektroninės komunikacijos priemones (tikslinių 
grupių duomenų bazių sudarymą, elektroninių naujienlaiškių siuntimą), 
administracinių gebėjimų stiprinimo projektus. 

 
Apibendrinant 2004 – 2006 m. viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinius fondus 
patirtį galima išskirti šio laikotarpio viešinimo ir informavimo proceso stiprybes ir 
silpnybes, o atsižvelgiant į ateities tendencijas – identifikuoti viešinimo ir informavimo 
apie ES struktūrinius fondus sistemos tobulinimo galimybės bei išskirti potencialias 
grėsmes 2007 – 2013 m. laikotarpiui: 
 

Stiprybės (2004 – 2006 m. laikotarpis) 
 

Sukurtas informavimo ir viešinimo apie ES struktūrinių fondų paramą administracinis 
mechanizmas bei sukaupta informavimo ir viešinimo veiklų vykdymo patirtis  
Tarp institucijų ir tikslinių grupių nusistovėjęs bendradarbiavimo būdas, sukurti tinklai  
Sukaupti pirmojo programavimo laikotarpio konkrečių projektų sėkmės pavyzdžiai 
Augantis Lietuvos gyventojų, juntančių ES struktūrinių naudą, skaičius 

Silpnybės (2004 – 2006 m. laikotarpis) 
 

Viešinimo ir informavimo priemonių parinkimas negrindžiamas tikslinių grupių 
poreikių analize, neatliekamas įgyvendinamų priemonių efektyvumo vertinimas 
Naudojamos informavimo ir viešinimo priemonės bei jų turinys ne visada atitinka 
pagrindinius komunikacijos principus: dažnai informacija tikslinėms grupėms yra 
neaiški (pateikiama sudėtinga administracine kalba) bei nesavalaikė 
Nepakankamas viešinimo ir informavimo veiklų derinimas ir koordinavimas tarp 
skirtingų institucijų bei atskirų lygmenų  
Menki projektų vykdytojų gebėjimai viešinti ES struktūrinių fondų paramą 
Išliekantis aukštas visuomenės nepasitikėjimas skaidriu ES paramos įsisavinimo 
procesu 

Galimybės (2007 – 2013 m. laikotarpis) 
 

Informavimo ir viešinimo proceso optimizavimas ir efektyvinimas: tikslinių grupių 
poreikių analizių vykdymas, veiklos vertinimas, horizontalių priemonių skatinimas, 
veiklų derinimas 
Geros praktikos sklaida projektų lygmeniu ir tarp institucijų  

Grėsmės (2007 – 2013 m. laikotarpis) 
 

Naujo programavimo laikotarpio informavimo ir viešinimo kampanijos vėlavimas 
Su ES struktūrinės paramos viešinimo ir informavimo procesu dirbančių specialistų 
kaita 
Besitęsiantis neigiamas žiniasklaidos vaidmuo, formuojant gyventojų nuomonę apie 
paramos skirstymo skaidrumą  
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9. Išvados ir rekomendacijos 
 

Šioje ataskaitos dalyje pateikiamos atlikto vertinimo išvados pagal 
vertinimo kriterijus ir klausimus ar jų grupes, remiantis atliktu tinkamumo, 
našumo, efektyvumo ir naudingumo vertinimu, taip pat pateikiamos 
rekomendacijos dėl proceso tobulinimo iki BPD įgyvendinimo pabaigos 
(2008 m.) ir  2007 – 2013 m. laikotarpiui.  
 

 
9.1. Vertinimo išvados  
 

Tinkamumo kriterijus 
 

1. Ar Strategijoje buvo numatyti tinkami tikslai ir uždaviniai? 
 

Informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD ir 
suteiktos paramos viešinimo strategijoje iškelti tikslai iš esmės atitinka ES lygmens 
reikalavimus, taip pat yra atkreipiamas dėmesys į Lietuvos poreikių specifiką. Tačiau 
įvertinant dar prieš pirmąjį paramos programavimo laikotarpį susiformavusią nepalankią 
Lietuvos gyventojų nuomonę dėl ES paramos įsisavinimo proceso skaidrumo, šioje 
strategijoje nebuvo tinkamai nustatytas ir operacionalizuotas tikslas - vykdant viešumą 
didinti paramos proceso skaidrumą.  
 
Vertinant Strategijos uždavinių tinkamumą, buvo pastebėta, kad kai kurie uždaviniai 
dubliuoja vienas kitą, neišvengta logikos klaidų. Taip pat nėra nustatytas uždavinys 
matuoti ir įvertinti viešinimo ir informavimo proceso efektyvumą, o tai mažina 
komunikacijos veiksmingumą ir tikslingumą.  

 
2. Ar Strategijoje tinkamai išskirtos tikslinės grupės, kurias būtina informuoti apie 

ES struktūrinių fondų paramą? 
 
Lietuvos Informavimo ir viešinimo strategijoje yra išskirtos tos pačios tikslinės grupės 
kaip ir ES reglamentuose. Šio vertinimo metu atliktas komunikacijos auditas parodė, kad 
tikslinės grupės buvo išskirtos teisingai, tačiau kai kuriais atvejais per daug plačiai ir 
nekonkretizuotai. Pažymėtina, kad visuomenė kaip tikslinė grupė yra per daug abstrakti, 
todėl siekiant veiksmingos komunikacijos, būtų naudinga ją segmentuoti pagal amžiaus 
grupes, miesto-kaimo gyventojus ir pan. 
 

3. Ar Strategija atitinka tikslinių grupių poreikius? 
 
Informavimo ir viešinimo strategija parengta, remiantis tik vienos (nors ir pačios 
svarbiausios) tikslinės grupės poreikių analize - galimų pareiškėjų ES struktūrinių fondų 
paramai gauti nuomonės tyrimu, kurį 2004 m. atliko VšĮ “Europos namai“. Analizuojant 
šių poreikių atsispindėjimą strategijoje galima teigti, kad tiksluose bei uždaviniuose buvo 
numatyti patenkinti šios tikslinės grupės poreikius. Kitų tikslinių grupių poreikiai nebuvo 
pagrįsti gilesne situacijos analize, dominuoja strategijos rengėjų pozicija bei nuomonė 
apie norimą perduoti informaciją. 
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4. Koks naudojamų viešumo ir informavimo būdų bei priemonių tinkamumas, jų 
tarpusavio suderinamumas? 

 
Vertinimo metu nustatyta, kad kai kurios BPD programos ir priemonių lygmenyje 
naudotos viešinimo ir informavimo priemonės nėra tinkamos, nes nepasiekia metiniuose 
institucijų viešinimo ir informavimo planuose nustatytų tikslinių grupių. Nustatyta, kad 
programos lygmeniu tinkamiausios yra visuomenės informavimo priemonės: televizija, 
radijas bei nacionalinė spauda. Priemonių lygmeniu tinkamiausios viešinimo ir 
informavimo priemonės yra renginiai (tiesioginis kontaktas su tiksline grupe) bei 
informacinių technologijų priemonės, visų svarbiausia – institucijų tinklalapiai. Projektų 
lygmeniu naudojamų viešinimo priemonių tinkamumą detaliai reglamentuoja LR finansų 
ministro įsakymu patvirtintos paramos viešinimo taisyklės.   
 
Tiek BPD programos, tiek priemonių lygmenyse pastebėta tendencija generalizuoti 
viešinimo ir informavimo priemones, t.y. nurodyti, kad jos skirtos 3-5 tikslinėms 
grupėms. Tačiau tai apsunkina informacijos turinio ir kanalo parinkimą ir tuo pačiu 
neperduoda norimos žinios konkrečiai tikslinei grupei. Įvairialypė atskirų BPD programų 
ir priemonių problematika, skirtingi tikslinių grupių poreikiai ir pasirengimo priimti 
informaciją lygis, o taip pat ir viešinamo objekto specifika sąlygoja ieškoti skirtingų 
viešinimo sprendimų ir priemones parinkti pagal tikslines grupes.  
 
Labiau suderintomis tarpusavyje galima laikyti viešinimo ir informavimo priemones, 
kurios skirtos visuomenei, pareiškėjams bei projektų vykdytojams. Kitoms tikslinėms 
grupėms 2004-2006 m. programavimo laikotarpiu skirtos priemonės buvo fragmentuotos.  
 

5. Kaip atskirų institucijų ir skirtinguose BPD lygmenyse naudojamos 
viešumo ir informavimo priemonės bei būdai atitinka pagrindinius 
komunikacijos principus? 

 
2004 – 2006 m. informavimo ir viešinimo priemonės apie ES struktūrinių fondų paramą 
bei būdai ne visai atitiko pagrindinius komunikacijos principus. Programos lygmeniu 
svarbiausia pastaba yra susijusi su informacijos pateikimo vėlavimu. Be to, sunkiai sekėsi 
pateikti informaciją aiškiai ir paprastai, todėl visuomenės nuomonės tyrimų duomenims 
iki šiol didžioji dalis visuomenės nelabai supranta, kas yra ES struktūrinių fondų parama 
ir kokią ji teikia naudą.   
 
Vertinant BPD priemonių lygmeniu naudotų viešinimo ir informavimo priemonių bei 
būdų atitikimą pagrindiniams komunikacijos principams, nustatyta, kad pateikiama 
informacija yra nepakankamai aiški, fragmentuota, ne visuomet užtikrintas jos pateikimo 
operatyvumas. Kita vertus, BPD priemonių lygmenyje teikiama informacija teigiamai 
įvertinta pagal aktualumo ir objektyvumo kriterijus. 
 
BPD projektų lygmenyje vykdytoms viešinimo veikloms nebuvo nustatyta laikytis 
pagrindinių komunikacijos principų.   
 
 

Našumo kriterijus 
 

1. Ar našiai veikia administravimo mechanizmas, t.y. ar pakankami 
administruojančių institucijų gebėjimai vykdyti viešinimo ir informavimo 
funkcijas; ar tinkamai buvo suplanuotas bei vyko informavimo ir viešinimo 
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procesas (įskaitant administruojančių institucijų veiklą, jų bendradarbiavimą 
tarpusavyje ir su suinteresuotomis grupėmis bei viešinimo rezultatų naudotojais)? 

 
Viešinimo ir informavimo funkcijų paskirstymas tarp vadovaujančios, tarpinių ir 
įgyvendinančių institucijų atitinka bendrą Lietuvoje 2004 – 2006 m. programavimo 
laikotarpiu sukurtą ES struktūrinių fondų administravimo sistemą. Tačiau pirmuoju 
programavimo laikotarpiu (ypatingai pirmaisiais metais) administracinis mechanizmas 
neveikė optimaliai, nes:  
 

- Programavimo laikotarpio pradžioje nebuvo tinkamai pasinaudota 
institucijų viešųjų ryšių pajėgumais, siekiant laiku ir kompetentingai 
pradėti informavimo ir viešinimo apie ES paramą veiklas. Šių skyrių 
pagalba ES struktūrinės paramos departamentams būtų buvusi itin 
naudinga,  kol buvo kuriami ir stiprinami atitinkami gebėjimai paramą 
administruojančiuose departamentuose bei laukiama techninės paramos 
lėšų pirmiesiems viešinimo ir informavimo projektams vykdyti; 

- ES paramos viešinimo funkcijų delegavimas ES paramą 
administruojantiems departamentams daugelyje institucijų sąlygojo 
nepagrįstą konkuravimą tarp šių departamentų ir viešųjų ryšių skyrių bei 
derinimo su bendra institucijos strategija trūkumą; 

- buvo jaučiama tarpinstitucinio bendradarbiavo stoka, nepakankamas 
institucijų bendradarbiavimas su atskiromis tikslinėmis grupėmis. 

 
Vertinimo metu buvo nustatyta, kad silpniausioji pirmojo programavimo laikotarpio 
viešinimo ir informavimo proceso grandis buvo planavimas: (1) prieš rengiant metinius 
viešinimo ir informavimo planus, nebuvo atliekami tikslinių grupių informacijos poreikių 
tyrimai (išimtimi reikėtų laikyti vadovaujančios institucijos metinius planus, rengtus nuo 
2006 m.); (2)  nebuvo vertinamas viešinimo ir informavimo rezultatų efektyvumas bei 
grįžtamasis ryšys, kuris būtų paskatinęs metinių viešinimo ir informavimo planų 
koregavimą bei tikslingesnį planavimą sekantiems metams. 

 
2. Koks viešumo ir informavimo priemonių našumas, t.y. koks šių priemonių 

rezultatų ir naudos santykis su jų įgyvendinimui reikalingomis sąnaudomis; kokie 
viešinimo ir informavimo būdai galėtų sumažinti sąnaudas (nekeičiant rezultatų ir 
naudos) bei pagerinti rezultatus ir padidinti naudą (nekeičiant sąnaudų)? 

 
2004 – 2006 m. laikotarpiu institucijos ES struktūrinių fondų viešinimo ir informavimo 
veikloms įgyvendinti naudojo techninės paramos lėšas pagal BPD 5.2. priemonę. Iš viso 
per šį laikotarpį pagal minėtą priemonę bus įgyvendinti 25 institucijų viešinimo ir 
informavimo projektai už daugiau nei 17 mln. Lt.  
 
Analizuojant naudotų viešinimo ir informavimo priemonių rezultatų ir naudos santykį, 
BPD programos lygmeniu kaip našiausia kompleksinė priemonė gali būti išskirta 
Lietuvos visuomenės informavimo kampanija apie ES struktūrinių fondų paramą 
(informacinių reklaminių TV laidų ir klipų transliavimas, lauko reklama, spauda, 
informaciniai renginiai, spaudos monitoringas) bei centralizuoto tinklalapio apie ES 
struktūrinių fondų paramą www.esparama.lt sukūrimas. Priemonių lygmeniu našiausios 
buvo tiesioginio kontakto su potencialiais pareiškėjais bei projektų vykdytojais 
priemonės (specializuoti seminarai, konsultacijos) ir metodinės informacinės priemonės 
(gairės pareiškėjams, paraiškų pildymo vadovai). Tiek BPD programos, tiek priemonių 
lygmeniu kaštų-naudos atžvilgiu nepasiteisino užsakomieji straipsniai spaudoje. 
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Programos lygmeniu naudojamų informavimo ir viešinimo rezultatai galėtų būti 
pagerinti ir pasiekta didesnė nauda (nedidinant sąnaudų), kryptingai ir sistemingai 
vykdant patrauklią visuomenės informavimo kampaniją. Tokios programos lygmeniu 
naudojamos viešinimo ir informavimo priemonės kaip spausdinti leidiniai, suvenyrai 
turėtų būti laikomos tik papildomomis. Tuo tarpu didesnė nauda galėtų būti gauta labiau 
išnaudojant viešųjų ryšių priemones: dalyvavimą laidose, viešų diskusijų inicijavimą, 
bendravimą su žiniasklaida.  
 
BPD priemonių lygmeniu, siekiant efektyvesnio kaštų panaudojimo, rekomenduojama 
įvesti  daugiau  centralizuotų - horizontalių priemonių, pvz. bendrą visai administravimo 
sistemai spaudos monitoringą, visuomenės nuomonės ES paramos žinomumo ir pan. 
klausimais tyrimų vykdymą, elektroninės komunikacijos priemones, administracinių 
gebėjimų stiprinimo projektus.  
 
Siekiant pagerinti rezultatus ir padidinti projektų lygmeniu vykdomo viešinimo apie ES 
paramą naudą, į konkrečių projektų viešinimą labiau galėtų įsitraukti įgyvendinančios 
institucijos. Remiantis gerąją ES šalių – narių praktika, šioms institucijoms galėtų būti 
pavesta vykdyti nacionalinės svarbos arba didelio masto (sektoriui ar tam tikrai tikslinei 
grupei reikšmingų) projektų viešinimą. Tokiu būdu būtų užtikrintas ES paramos 
viešinimo derinimas tarp skirtingų BPD lygmenų ir optimalesnis lėšų panaudojimas. 
 

3. Kaip vykdomi informavimo ir viešinimo veiksmai yra derinami ir koordinuojami 
skirtinguose BPD lygmenyse, t.y. ar užtikrinamas optimalus viešumui ir 
informavimui skirtų lėšų naudojimas? 

 
ES struktūrinės paramos viešinimo ir informavimo proceso planavime trūksta efektyvaus 
veiklos derinimo: metinių viešinimo ir informavimo planų derinimas vertikaliu lygmeniu 
(tarp įgyvendinančios institucijos ir tarpinės institucijos bei tarp tarpinės institucijos ir 
vadovaujančios institucijos) yra pakankamai formalus, nevyksta horizontalus veiksmų 
derinimo procesas, o tai savo ruožtu lemia veiklų dubliavimąsi bei mažina efektyvų kaštų 
paskirstymą. Sukurta tarpinstitucinė informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą ir 
suteiktos paramos viešinimo darbo grupė nėra pakankamai efektyvus koordinavimo 
instrumentas.  
 

Efektyvumo kriterijus 
 

1. Kaip viešumo ir informavimo priemonės prisidėjo ir/ar prisidės prie teisės aktų, 
reglamentuojančių informacijos apie ES struktūrinių fondų paramą sklaidą ir, 
nuostatų įgyvendinimo bei Strategijos tikslų ir uždavinių pasiekimo? Kokie yra 
viešumo ir informavimo veiklų rezultatai? 

 
Vertinamuoju laikotarpiu pasiekti viešinimo ir informavimo veiklų rezultatai pagal 
nustatytus pažangos rodiklius leidžia daryti išvadą, kad 2004 – 2006 m. viešinimo ir 
informavimo procesas buvo efektyvus. Du iš trijų nustatytų pažangos stebėsenos rodiklių 
jau yra pasiekti, taip pat tikėtina, kad iki šio programavimo laikotarpio pabaigos bus 
pasiektas ir pirmasis efektyvumo rodiklis dėl ES struktūrinių fondų paramos ir jos naudos 
žinomumo visuomenėje, kadangi laikotarpio pabaigoje viešinimo ir informavimo 
procesas koncentruotas būtent į ES struktūrinės paramos naudos sklaidą visuomenėje.  
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Informavimo ir viešinimo veiksmų rezultatai  
Tikslas Rezultatas Komentaras 

Bent 50 proc. visuomenės 
žinos apie ES struktūrinių 
fondų paramą ir jos 
rezultatus. 

Tiksliai apibrėžtas pažangos 
rodiklis nėra stebimas. Su šiuo 
rodikliu susiję BPD ženklo ir 
žinomumo matavimai rodo, kad 
2006 m. gruodžio mėn. BPD 
ženklą yra matę 40% vyresnių nei 
18 m. Lietuvos gyventojų; 12% 
apklaustųjų supranta, kas yra BPD.  

Tikėtina, kad 2004 
– 2006 m. 
programavimo 
laikotarpio 
pabaigoje rodiklis 
bus pasiektas  

Ne daugiau kaip trečdalis 
visų respondentų 
informacijos trūkumą 
nurodys kaip esminį 
sunkumą ES struktūrinių 
fondų paramai gauti. 

20% pareiškėjų nurodė, jog 
informacijos trūkumas buvo 
esminė priežastis, dėl kurios jiems 
nebuvo skirta ES struktūrinė 
parama 
 

Efektyvumo 
rodiklis yra 
pasiektas 

Ne mažiau kaip pusė visų 
respondentų institucijų 
teikiamą informaciją apie ES 
struktūrinių fondų paramą 
įvertins gerai arba labai gerai. 

Įvairiais kokybės aspektais 
institucijų teikiamos informacijos 
kokybė labai gerai arba gerai 
įvertino 50 – 84% respondentų. 

Efektyvumo 
rodiklis yra 
pasiektas 

 
 
Naudingumo kriterijus 

 
1. Kokią naudą davė ir/ar duos viešinimo ir informavimo priemonės 

Strategijoje įvardintoms tikslinėms grupėms? 
 
Šiuo programavimo laikotarpiu įgyvendintos viešinimo ir informavimo priemonės 
teigiamai prisidėjo prie visuomenės susidomėjimo ES struktūrinių fondų paramos nauda, 
paskatino potencialius pareiškėjus pasinaudoti šios paramos teikiamomis galimybėmis, 
sustiprino projektų vykdytojų gebėjimus administruoti ES paramą bei atsakingų 
institucijų gebėjimus vykdyti viešinimo ir informavimo veiklas. Tikėtina, kad visas 
viešumo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą procesas paskatins sklandesnį 
ES paramos lėšų įsisavinimą bei padidins visuomenės pritarimą Lietuvos narystei ES. 

 
 



9.2. Rekomendacijos  
 
Nr. Problema/ rizika Rekomendacija Adresatas Siūlomas 

įgyvendinimo terminas 
 

Dėl proceso tobulinimo iki BPD įgyvendino pabaigos 
 
1. 2004 – 2006 m. sukurta ES struktūrinių 

fondų paramos viešinimo ir 
informavimo sistema neveikia optimaliai 
dėl nepakankamų administracinių 
gebėjimų bei koordinavimo stokos tarp 
atsakingų institucijų bei pačių institucijų 
viduje (tarp ES paramos administravimo 
departamentų ir viešųjų ryšių skyrių).  

Iki BPD įgyvendino pabaigos (2008 m. pab.) 
išlaikyti administravimo sistemos stabilumą, 
tačiau:  

- įgyvendinti centralizuotus institucijų 
gebėjimų efektyviai planuoti ir vykdyti 
viešinimo ir informavimo veiklas 
mokymus. Mokymai turėtų apimti 
supažindinimą su komunikacijos teorija, 
komunikacijos proceso (planavimo (tame 
tarpe tikslinių grupių poreikių tyrimą, 
situacijos analizę, viešųjų pirkimų 
organizavimą), vykdymo ir vertinimo) 
organizavimą, komunikacijos krizių 
valdymą, geros ES struktūrinių fondų 
viešinimo ir informavimo praktikos ES 
šalyse narėse pristatymą. Šie mokymai ne 
tik sustiprintų atsakingų institucijų 
gebėjimus sklandžiau užbaigti 2004 – 2006 
m. viešinimo ir informavimo apie ES 
struktūrinius fondus procesą, bet būtų 
ypatingai naudingi siekiant efektyviai 
vykdyti viešinimo ir informavimo veiklas 
naujuoju programavimo laikotarpiu;  

- suintensyvinti IVDG veiklą, derinant 
metinius viešinimo ir informavimo planus, 

Vadovau-
jančioji 
institucija 

2007 m. IV ketv. – 2008 
m. I ketv. 
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Nr. Problema/ rizika Rekomendacija Adresatas Siūlomas 
įgyvendinimo terminas 

dalinantis viešinimo ir informavimo veiklų 
įgyvendinimo patirtimi. Efektyviau  būtų 
organizuoti ne formalius posėdžius, o 
atviras diskusijas, rengti konkrečius 
susitikimų scenarijus, temas, atskirų 
institucijų pasisakymus, gerų veiklos 
pavyzdžių prezentacijas; 

- dalį viešinimo ir informavimo darbų 
kontraktuoti iš šalies. Kokybiška pagalba 
iš išorės sąlygotų naujų kūrybinių idėjų 
generavimą bei pajėgumų stiprinimą, o taip 
pat užtikrintų veiklos masto ir našumo 
didinimą. Siekiant efektyviai išnaudoti šią 
priemonę, visų pirma, turi būti tinkamai 
suformuluota techninė užduotis bei paslaugų 
teikėjų atrinkimui pasirinkta ekonominio 
naudingumo (t.y. kokybės akcentavimo), o 
ne mažiausios kainos pirkimų procedūra;  

- užtikrinti informavimo ir viešinimo veiklų 
koordinavimą bei derinimą institucijų 
viduje, metinius viešinimo ir informavimo 
apie ES struktūrinių fondų paramą planus 
derinant su bendra institucijos viešinimo 
strategija (minimali priemonė); arba 
sudarant institucijose darbo grupes, 
atsakingas už ES paramos viešinimo ir 
informavimo planų rengimą ir 
įgyvendinimą, į darbo grupę įtraukiant bent 
vieną viešųjų ryšių skyriaus darbuotoją, 
kuris užtikrintų ES paramos komunikacijos 
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suderinimą su institucijos bendra 
komunikacijos strategija, kompetentingai 
išnaudotų institucijos įdirbį su žiniasklaida. 
Darbo grupės funkcijas reikėtų aiškiai 
apibrėžti ir reglamentuoti institucijos 
vadovo įsakymu.  

 
2. 2007 m. pradžioje viešoji nuomonė kai 

kuriais svarbiais ES struktūrinių fondų 
paramos aspektais yra nepatenkinama:  

- 63% respondentų mano, kad 
paramos skirstymas yra 
neskaidrus ir neefektyvus arba 
greičiau neskaidrus / 
neefektyvus; 

- 44% respondentų nesidomi 
informacija apie ES struktūrinių 
fondų paramą, 26% apklaustųjų 
tokios informacijos nepakanka, o 
23% - pakanka tik iš dalies; 

- 37% Lietuvos gyventojų teigia, 
kad ES fondų paramos nepajuto 
arba greičiau nepajuto. 

 

Iki BPD įgyvendinimo pabaigos (2008 m. pab.) 
aktyviai vykdyti 2004 – 2006 m.  ES struktūrinės 
paramos rezultatų bei naudos viešinimą. 
Viešinimas turėtų būti orientuotas į pagrindinių 
neigiamų visuomenės nuostatų apie ES struktūrinės 
paramos procesą mažinimą.  
 
 

Vadovau-
jančioji bei 
tarpinės 
institucijos 

2007 m. IV ketv. – 2008 
m. IV ketv. 

 
Dėl viešinimo ir informavimo proceso 2007-2013 m. laikotarpiu 

 
1. Informacinis vakuumas ir nepakankamas Kuo greičiau pradėti 2007-2013 m. laikotarpio Koordinuojanti 2007 m. IV ketv. 
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ES struktūrinės paramos tikslų ir 
principų išaiškinimas 2004 – 2006 m. 
programinio laikotarpio pradžioje sukėlė 
išankstinį priešišką visuomenės 
nusiteikimą ir lėmė neigiamą ES paramą 
administruojančios sistemos įvaizdį, 
sukėlė nepasitikėjimą sprendimų 
priėmimu, institucijų kompetencija. 

komunikaciją, deramą dėmesį skiriant aiškiam 
naujos Strategijos, veiksmų programų ir 
paramos administravimo mechanizmo 
išaiškinimui visoms tikslinėms grupėms. Taip 
pat naudinga parengti komunikacijos krizių 
prevencijos planą. 
 

institucija 

2. Sunkiai tikslinėms grupėms suprantama 
administracinė komunikacijos leksika 
bei nepatrauklus BPD logotipas 2004 – 
2006 m. laikotarpiu mažino viešinimo ir 
informavimo apie ES struktūrinių fondų 
paramą našumą ir efektyvumą.  

  

Pagrindiniais 2007-2013 m. laikotarpio viešinimo ir 
informavimo apie ES struktūrinę paramą bruožais 
turėtų būti:  
 

- Aiški komunikacija (vengti sudėtingos 
administracinės kalbos, įvesti teminius 
simbolius (tinkama MES abreviatūros 
komunikacija), komunikuojant su 
visuomene, naudoti paprastą kalbą, parengti 
priimtinesnį („draugiškesnį“) naujo 
laikotarpio logotipą, atlikti siūlomo logotipo 
kokybinį testavimą, internetiniame portale 
www.esparama.lt pateikti ES struktūrinių 
fondų paramos terminų žodynėlį); 

- kryptinga komunikacija (atitinkanti 
tikslinių grupių poreikius, motyvuojanti jas 
dalyvauti ES paramos įsisavinimo procese, 
formuojanti pasitikėjimą šiuo procesu ir 
siejanti gyvenimo kokybės teigiamus 
pokyčius su ES paramos įtaka);  

- įtraukianti (tikslines grupes, partnerius bei 
formuojanti atskirų tikslinių grupių tinklus) 
komunikacija. 

Aktualu 
visoms 
procese 
dalyvau-
siančioms 
institucijoms 

Aktualu viso 
programavimo 
laikotarpio metu 
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3. Didžiausiu 2004-2006 m. viešinimo ir 

informavimo proceso apie ES 
struktūrinių fondų paramą efektyvumo 
iššūkiu tapo paramos įsisavinimo 
skaidrumo viešinimas.  

2007-2013 m. laikotarpio komunikacijoje ES 
paramos skirstymo skaidrumo klausimas turi 
tapti prioritetiniu, todėl šį tikslą reikėtų iškirti 
naujojo laikotarpio strategijos projekte. 
Atkreiptinas dėmesys, kad Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 1083/2006 skaidrumo užtikrinimas  
numatytas kaip vienas pagrindinių viešinimo 
proceso tikslų. 

Koordinuojanti 
institucija  

2007 m. III ketv. 

4. Silpniausioji pirmojo programavimo 
laikotarpio viešinimo ir informavimo 
proceso grandis buvo planavimas:  (1) 
prieš rengiant metinius viešinimo ir 
informavimo planus, nebuvo atliekami 
tikslinių grupių informacijos poreikių 
tyrimai (išimtimi reikėtų laikyti 
vadovaujančios institucijos metinius 
planus, rengtus nuo 2006 m.); (2)  
nebuvo vertinamas viešinimo ir 
informavimo rezultatų efektyvumas bei 
grįžtamasis ryšys, kuris būtų paskatinęs 
metinių viešinimo ir informavimo planų 
koregavimą bei tikslingesnį planavimą 
sekantiems metams. 

2007-2013 m. laikotarpyje siūlytina peržiūrėti 
atsakingų institucijų viešinimo ir informavimo 
veiklų planavimą ir derinimą, įgyvendinimą ir 
koordinavimą, vertinimą ir priežiūrą:   
 

- Siekiant užtikrinti veiksmingesnį strategijos 
uždavinių įgyvendinimą, išvengti viešinimo 
ir informavimo veiklų dubliavimo tarp 
atskirų institucijų bei numatyti proporcingą 
vykdomoms veikloms biudžetą - viešinimo 
ir informavimo metinių planų rengimas 
turėtų tapti centralizuotu procesu;  

- Koordinuojanti institucija, atsižvelgdama į 
situacijos analizę (pagrįstą periodiniais 
tyrimais) ir strategijos uždavinius, kartu su 
institucijomis nustato priemonių lygmens 
metinius viešinimo ir informavimo veiklų 
tikslus bei kiekybinius uždavinius. 
Institucijos,  atsižvelgiant į tikslinių grupių 
specifiką ir poreikius, parenka atitinkamas 
priemones metiniams viešinimo ir 
informavimo uždaviniams įgyvendinti bei 

Koordinuojanti 
institucija 
kartu su 
tarpinėmis ir 
įgyvendi-
nančiomis 
institucijomis  

Aktualu visą 
programavimo 
laikotarpį 
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suderina šias priemones su koordinuojančia 
institucija. Pastaroji institucija šiame 
derinimo procese taip pat įvertina, ar 
informavimo ir viešinimo priemonės dera 
tarpusavyje ir nesidubliuoja tarp atskirų 
institucijų.  Priemonių įgyvendinimas 
finansuojamas techninės paramos lėšomis;  

- Viešinimo ir informavimo veiklų 
planavimas ir vertinimas yra neatsiejami. 
Strategijos projekte yra išskirti bendrieji  
viešinimo ir informavimo veiklų poveikio 
rodikliai. Metinius šių veiklų rezultatų ir 
pasiekimų rodiklius rekomenduojama 
nustatyti metiniuose viešinimo ir 
informavimo planuose ir pagal juos vertinti 
institucijų vykdomos komunikacijos 
efektyvumas bei planuoti kryptingą 
komunikaciją ateinantiems metams. 
Institucijų vykdomos viešinimo ir 
informavimo veiklos efektyvumo priežiūra 
turėtų būti pavesta koordinuojančiai 
institucijai.  

 

5. 2004-2006 m. Informavimo ir viešinimo 
strategija buvo pagrįsta tik vienos (nors 
ir pačios svarbiausios) tikslinės grupės – 
galimų pareiškėjų ES struktūrinių fondų 
paramai gauti – poreikių analize. Kitų 
tikslinių grupių poreikiai nebuvo pagrįsti 
empirine analize. 

Siekiant optimaliai panaudoti 2007-2013 m. 
viešinimo ir informavimo lėšas programos 
lygmeniu tinkamiausiomis  priemonėmis laikytinos 
nacionalinio lygio televizija, radijas bei spauda. 
Programos lygmeniu naudojamų informavimo ir 
viešinimo rezultatai galėtų būti pagerinti ir pasiekta 
didesnė nauda (nedidinant sąnaudų), kryptingai ir 
sistemingai vykdant patrauklią visuomenės 

Aktualu 
visoms 
procese 
dalyvau-
siančioms 
institucijoms 

2007 m. III ketv. 
(pataisymai strategijos 
projekte), toliau aktualu 
visam programavimo 
laikotarpiui (renkantis 
viešinimo ir 
informavimo 
priemones)   
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informavimo kampaniją. Priemonių lygmeniu 
siūlytina naudoti daugiau tiesioginio kontakto 
priemonių (kaip labiausiai atitinkančias tikslinių 
grupių poreikius) bei įvesti daugiau centralizuotų 
priemonių (siekiant optimaliau panaudoti 
viešinimui ir informavimui skiriamas lėšas). 2007-
2013 m. laikotarpiu rekomenduotina apsvarstyti 
tokių centralizuotų viešinimo ir informavimo 
priemonių naudojimą: bendro visai 
administravimo sistemai spaudos monitoringo, 
visuomenės nuomonės ES paramos žinomumo ir 
pan. klausimais tyrimų vykdymą, elektroninės 
komunikacijos priemones (tikslinių grupių 
duomenų bazių sudarymą, elektroninių 
naujienlaiškių siuntimą), administracinių gebėjimų 
stiprinimo projektus. 

6. 2004 – 2006 m. programavimo 
laikotarpiu informavimo ir viešinimo 
apie ES struktūrinių fondų paramą 
funkcija institucijoms buvo nauja. Ši 
funkcija daugeliu atveju buvo pavesta 
atitinkamos darbo patirties neturintiems 
darbuotojams, be to, pradžioje tai tapo 
ne pagrindine, o šalutine veikla šalia jau 
vykdomų pareigų. Nepaisant to, kad 
buvo įsteigta tarpžininybinė 
informavimo ir viešinimo darbo grupė, 
vykdant viešinimo ir informavimo 
veiklas, buvo jaučiama tarprinstitucinio 
bendradarbiavimo stoka. 

2007-2013 m. programavimo laikotarpiu svarbu 
efektyviau užtikrinti institucijų 
bendradarbiavimą planuojant ir įgyvendinant 
viešinimo ir informavimo veiklas, tęstinį 
administracinių gebėjimų stiprinimą bei 
patirties dalybas. Tinka tęsti priemones, nurodytas 
pirmoje rekomendacijoje dėl proceso tobulinimo iki 
BPD pabaigos.  

Koordinuojanti 
institucija 

Aktualu viso 
programavimo 
laikotarpio metu 

7. 2004 – 2006 m. programavimo Atsižvelgiant į tai, kad naujajame programavimo Koordinuojanti 2007 m. III ketv. 
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laikotarpiu į ES struktūrinės paramos 
viešinimo ir informavimo procesą 
nepakankamai buvo įtraukti regioniniai 
veikėjai, nors kaip parodė šio vertinimo 
metu atlikta regioninė apklausa, jie savo 
iniciatyva apskrityse vykdė informavimo 
apie ES struktūrinių fondų paramą 
veiklas. 

laikotarpyje regionų plėtros taryboms yra 
deleguojamos tam tikros ES struktūrinės paramos 
administravimo funkcijos, regioninius veikėjus 
taip pat derėtų įtraukti į viešinimo ir 
informavimo administracinį mechanizmą. 
Atitinkami patikslinimai turi būti padaryti naujojo 
laikotarpio strategijos projekte.  

institucija 

8.  2004-2006 m. laikotarpiu tikslinės 
grupės (pareiškėjai, projektų vykdytojai, 
socialiniai-ekonominiai parteriai, 
žurnalistai) institucijų teikiamą 
informacijos kokybę vertino 
nepakankamai gerai.  

2007-2013 m. laikotarpiu siekiant gerinti ES 
struktūrinės paramos administravimo įvaizdį, 
rekomenduotina: 
 -  organizuoti mokymus ir tobulinti institucijų 
darbuotojų komunikacinius (viešo kalbėjimo, 
darbo žurnalistais) bei darbo/aptarnavimo su 
vartotojais (potencialiais pareiškėjais, projektų 
vykdytojais) įgūdžius. Aptarnavimo kokybė 
suprantama kaip operatyvus, tikslus, aiškus 
informacijos pateikimas bei mandagus 
bendravimas. 
- Paskirti atsakingus darbuotojus atsakingus už 
darbą su konkrečiomis tikslinėmis grupėmis 
(pavyzdžiui,  darbui su žiniasklaida paskirti  
konkretų darbuotoją, tarpininkaujantį tarp 
žiniasklaidos ir institucijos specialistų).  

Aktualu 
visoms 
procese 
dalyvau-
siančioms 
institucijoms 

Aktualu visam 
programavimo 
laikotarpiui 
 

9. 2007-2013 m. laikotarpiu pagal 2006 m. 
gruodžio 8 d. Europos Komisijos 
reglamento Nr.1828/2006 8 straipsnio 
nuostatas paramos gavėjas yra 
atsakingas už visuomenės informavimą 
apie iš fondų gautą paramą. Tačiau 
2004-2006 m. programavimo laikotarpiu 

2007-2013 m. informavimo ir viešinimo strategijoje 
nustatyti, kad informaciją apie ES struktūrinių 
fondų paramą projektų lygmeniu viešina 
paramos gavėjai kartu su įgyvendinančiomis 
institucijomis:  
 
- Pagal Europos Komisijos reglamentą 

Įgyvendi-
nančios 
institucijos  
 
 
 
 

Aktualu visam 
programavimo 
laikotarpiui 
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projektų vykdytojų gebėjimai tinkamai 
ir efektyviai viešinti ES struktūrinių 
fondų paramą buvo nepakankami.   

Nr.1828/2006 ir LR Finansų ministro įsakymu 
patvirtintas projektų viešinimo taisykles projektų 
vykdytojai planuoja ir vykdo nustatytas privalomas 
viešinimo priemones. Paramos gavėjai gali vykdyti 
ir papildomas paramos viešinimo priemones. 
Paramos viešinimo planas (priemonės, tvarkaraštis, 
biudžetas) su įgyvendinančiąja institucija 
suderinamas per dviejų mėnesių po paramos 
sutarties pasirašymo laikotarpį;  
- Projektų vykdytojams įgyvendinant paramos 
viešinimo planą, įgyvendinančios institucijos teikia 
metodinę pagalbą. Visų pirma, projektų vykdytojų 
administraciniai gebėjimai veiksmingai vykdyti 
viešinimo veiklas stiprinami, organizuojant šia tema 
specialius mokymus (rekomenduotina periodiškai 
organizuoti centralizuotus mokymus). Be to, 
įgyvendinančios institucijos projektų vykdytojams 
teikia dalį viešinimo medžiagos ir konsultacijas dėl 
viešinimo priemonių įgyvendinimo. Pavyzdžiui, 
kitose ES šalyse narėse (Anglijoje, Airijoje) 
atsakingose institucijose yra įsteigti atskirti 
veiksmų programų informavimo sekretoriatai, 
kuriuose projektų vykdytojai gali gauti plakatų, 
informuojančių apie projekto įgyvendinimą ES 
struktūrinių fondų lėšomis, suvenyrų. Šie 
sekretoriatai taip pat konsultuoja paramos gavėjus 
ne tik dėl tinkamo viešinimo reikalavimų 
įgyvendinimo (ženklų naudojimo, priemonių 
parinkimo, atsižvelgiant į projekto tipą ir paramos 
dydį), bet ir dėl viešinamos informacijos turinio, 
atlieka spaudos panešimų platinimą nacionalinei bei 
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regioninei spaudai, ir pan.  
 
- Papildomas atskirų projektų viešinimo priemones 
įgyvendina įgyvendinančios institucijos. 
Papildomas priemones rekomenduojama planuoti ir 
vykdyti viešinant ES struktūrinę paramą, skirtą 
nacionalinės svarbos projektams arba projektams, 
kurių rezultatai turės reikšmingą poveikį tam tikram 
sektoriui ar tikslinei grupei. Įgyvendinant šias 
papildomas projektų viešinimo priemones turi būti 
siekiama programos (ir priemonės) lygmens 
viešinimo tikslų, taip pat aiškiai pabrėžiama 
pridėtinė Bendrijos intervencijos vertė, naudojant 
šūkį „Investicija į jūsų ateitį“ (kuris nurodytas  
reglamente Nr.1828/2006) arba nacionalinės 2007-
2013 m. ES struktūrinės paramos viešinimo 
kampanijos parinktą šūkį, simboliką. 
Rekomenduotina rinktis šias papildomas viešinimo 
priemones: projektų pradžios pristatymo renginius 
(skirtus tikslinėms grupėms, žiniasklaidai), 
straipsnių iniciavimą nacionalinėje, regioninėje, 
specializuotoje spaudoje, televizijos ir radijo 
programų/ diskusijų iniciavimą, lauko reklamą 
projekto įgyvendinimo vietoje (panaudojant 2007-
2013 m. ES struktūrinės paramos viešinimo 
kampanijos parinktą šūkį, simboliką), projekto 
rezultatų naudos skaidai -  konferencijas, centrinę 
interneto svetainę www.esparama.lt, informacinius 
paketus spaudai.  
  

 
 
Koordinuojanti 
institucija ir 
įgyvendi-
nančios 
institucijos  
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Šaltinių sąrašas  
 
ES ir LR teisės aktai bei projektai: 
 
1. 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1260/1999, nustatantis bendrąsias 

nuostatas dėl struktūrinių fondų; 
2. 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias 

nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos 
fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999; 

3. 2000 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas Nr.1159/2000 „Dėl informavimo ir 
viešumo priemonių , kurias valstybės narės turi įgyvendinti, dėl paramos iš struktūrinių 
fondų“; 

4. 2006 m. gruodžio 8 d. Europos Komisijos reglamentas Nr.1828/2006, nustatantis 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias 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 

5. Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento priedas 
6. Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal BPD ir suteiktos 

paramos viešinimo strategija, patvirtinta LR finansų ministro 2004 m. liepos 23 d. 
įsakymu Nr. 1K-279 

7. Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal BPD ir suteiktos 
paramos viešinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. 
birželio 17 d. įsakymu Nr. 1K-233; 

8. 2001 m. gegužės 31 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 649“Dėl institucijų, atsakingų už Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004 – 2006 metų Bendrojo 
programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų 
paskirstymo“ 

9. Lietuvos 2004 – 2006 m. Bendrojo programavimo dokumento priedas 
10. Informavimo ir viešinimo strategijos naujajam 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos 

laikotarpiui projektas (2007 m. birželio mėn. versija). 
 
Apklausos, visuomenės nuomonės tyrimai:  
 
1. VšĮ „Europos namai”. Galimų pareiškėjų ES struktūrinių fondų paramai gauti nuomonės 

tyrimas, 2004 m. gegužės 1-18 d. 
2. TNS Gallup. Lietuvos gyventojų informuotumo apie ES tyrimas; 2004. 
3. TNS Gallup. „Lietuvos gyventojų informuotumas apie ES struktūrinę paramą“ tyrimo 

ataskaita,  2006 m. sausis. 
4. TNS Gallup. „Lietuvos gyventojų informuotumas apie ES struktūrinę paramą“ tyrimo 

ataskaita,  2006 m. sausis, 2007 m. sausis 
5. TNS Gallup. „Informavimo apie ES struktūrinių fondų paramos priemones ir būdus 

tinkamumo vertinimas“ tyrimo ataskaita, 2007 m. balandis 
6. VRP | Hill & Knowlton. ES struktūrinių fondų viešinimo ir informavimo proceso 

komunikacijos audito ataskaita, 2007 balandis.  
 
Europos Komisijos metodiniai dokumentai:  
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1. European Commission. Indicators for Monitoring and Evaluation: An indicative 
methodology. Working paper 3 

2. European Commission. The Mid Term Evaluation of Structural Fund Interventions. 
Working paper 8. Tavistock Institute, Evaluating Socio Economic Development, The 
GUIDE 

3. European Commission. Regional Policy DG. The Practical Guide to Communication on 
the Structural Funds 2000-2006, 2003 

 
 
Kiti šaliniai:  
 
1. Institucijų metiniai viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą planai 

bei jų įgyvendinimo ataskaitos 
2. Metinės Lietuvos 2004 – 2006 m. Bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo 

ataskaitos 
3. BPD 5.2 priemonės finansuotų viešinimo projektų paraiškos ir įgyvendinimo ataskaitos 
4. BPD lėšomis finansuotų projektų viešinimo priemonės 
5. ES struktūriniams fondams skirtų tinklalapių, leidinių, spaudos straipsnių turinys 
6. Drury Research. National Development Plan and Community Support Framework: 

Public Attitude and Awareness Study, 2005. 
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Priedas Nr. 1. TNS Gallup tyrimas „Informavimo apie ES struktūrinių fondų 
paramos priemones ir būdus tinkamumo vertinimas“   
 
[pateikiamas atskiras dokumentas]
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Priedas Nr.2. Regioninės apklausos rezultatai  
 
Apklausos tikslas – atlikti išsamesnę informavimo ir viešinimo apie Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų paramą priemonių ir būdų tinkamumo bei efektyvumo analizę atskiruose 
Lietuvos regionuose. 

 
Apklausos uždaviniai: 

� Išskirti pagrindines 2004-2006 m. programavimo laikotarpio problemas, 
susijusias su informavimu apie ES struktūrinių fondų paramos galimybes ir 
gautos paramos viešinimu Lietuvos regionuose; 

� Nustatyti, kokiomis priemonėmis, būdais ir metodais galėtų būti patobulintas 
informavimas ir viešinimas apie ES struktūrinių fondų paramą Lietuvos 
regionuose iki BPD įgyvendinimo pabaigos ir 2007-2013 m. laikotarpiui, kokios 
viešinimo ir informavimo funkcijos naujame periode galėtų tekti Lietuvos 
apskričių viršininkų administracijoms. 

 
Tikslinė respondentų grupė: Lietuvos apskričių administracijų Regioninės plėtros 
departamentų direktoriai, Lietuvos savivaldybių asociacijos administracijos atstovas, regioninės 
žiniasklaidos atstovai.  

 
Apklausos metodas – klausimynas (žr. šio priedo pabaigoje) buvo išsiųstas Lietuvos 
Respublikos apskričių viršininkų administracijų Regioninės plėtros departamentų specialistams 
bei Lietuvos savivaldybių asociacijos atsakingiems patarėjams. Buvo gauta 16 atsakymų, 
kuriuose pateikta pagrindinė informacija apie respondentų vykdytas viešinimo ir informavimo 
veiklas ir naudotas priemones bei jų vertinimas / nuomonė apie viešinimo ir informavimo apie 
ES struktūrinių fondų paramą procesą. (Pastaba: atskirose apskrityse į anketas atsakė keletas su 
ES struktūrinių fondų parama dirbančių darbuotojų, vertintojai atsižvelgė į visas gautas 
atsakytas anketas, taip siekdami užtikrinti objektyvesnį vertinimą). Apibendrinant klausimyno 
uždarų klausimų atsakymus, pateikiamas procentinis atsakymų pasiskirstymą nuo bendro 
atsakytų klausimynų skaičiaus. 
 
Apklausos vykdytoja – VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“. 
 
 
Atsakymų apibendrinimas 
 
Pirmaisiais anketos klausimais respondentų buvo prašoma įvertinti bendros viešinimo ir 
informavimo sistemos / proceso tinkamumą bei jos administravimo efektyvumą. Proceso 
planavimas ir eiga buvo įvertinta vidutiniškai – didžioji dalis respondentų (62,5%) atsakė, kad 
procesas buvo suplanuotas ir vyko tik iš dalies tinkamai. Tuo tarpu teigiantys, kad šis procesas  
tinkamas ar, atvirkščiai, netinkamas, pasiskirstė maždaug vienodai - 12,5% ir 18,75% 
atitinkamai. Lygiai taip pat buvo įvertintas ir 2004 – 2006 m. informavimo ir viešinimo proceso 
pradžios momentas bei informacijos pateikimo operatyvumas: 12,5% teigė, kad viešinimo ir 
informavimo procesas prasidėjo laiku ir vyko operatyviai, 62,5% – iš dalies, 18,75% į šį 
klausimą atsakė neigiamai.  
 
Siekiant įvertinti 2004–2006 m. viešinimo ir informavimo metu teiktos informacijos kokybę, 
apklausoje buvo prašoma įvertinti įvarius ES struktūrinius fondus administruojančių institucijų 
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teiktos informacijos apie galimybes gauti ES struktūrinių fondų paramą ir paramos teikimo 
sąlygas aspektus iš regioninių veikėjų perspektyvos. Respondentų administruojančių institucijų 
teiktos informacijos  įvertinimas pateikiamas žemiau lentelėje: 
 

Vertinamas aspektas 
 

Informacijos kokybės 
įvertinimas 

Informacija buvo pateikiama paprastai ir aiškiai Nei sutinku, nei nesutinku 
(0.40)  

Pateikiama informacija buvo aktuali Sutinku 
(0.75) 

Pateikiama informacija buvo objektyvi Sutinku  
(0.65) 

Informacija buvo pateikiama operatyviai Nei sutinku, nei nesutinku 
(0.48) 

Pateikiama informacija buvo nuosekli Nei sutinku, nei nesutinku 
(0.46) 

Buvo pateikiama pakankama informacija apie konkrečias 
paramos teikimo sąlygas 

Nei sutinku, nei nesutinku 
(0.53) 

 
Kaip matyti iš lentelės, apskričių administracijų ir savivaldybės asociacijos atstovai ES 
struktūrinius fondus administruojančių institucijų teiktos informacijos kokybę vertina 
vidutiniškai ir teigiamai. Net dėl keturių teiginių respondentai atsakė nei sutinkantys, nei 
nesutinkantys (dėl informacijos paprastumo ir aiškumo, pateikimo operatyvumo, nuoseklumo 
bei pakankamumo). Teigiamai įvertintas teikiamos informacijos aktualumas ir objektyvumas. 
 
Siekiant išsiaiškinti, kokių iniciatyvų informavimo ir viešumo apie ES struktūrinių fondų paramą 
procese ėmėsi Lietuvos apskričių administracijos, anketoje buvo paprašyta nurodyti, kokias 
informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą veiklas, kokioms tikslinėms grupėms ir pagal 
kokius sektorius vykdė apskričių viršininkų administracijos/savivaldybių asociacija. Remiantis 
atsakymais, dažniausiai informacija buvo skelbiama interneto tinklapiuose; daugiausiai 
informaciją respondentai teikė konkrečios apskrities savivaldybėms, apskrities viršininko 
administracijai pavaldžioms įstaigoms bei viešosioms įstaigoms. Kitos tikslinės grupės apėmė 
neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių įstaigas ir organizacijas, sveikatos priežiūros įstaigas, 
ekonominius ir socialinius partnerius. Rečiau informacija buvo teikiama SVV, potencialiems 
paramos gavėjams bei studentams. Pagal sektorius daugiausia informacijos respondentai teikė 
turizmo bei švietimo sektoriams – nurodyta 7 (43,75%) klausimynuose. Antroje vietoje buvo 
energetikos sektorius – nurodė 5 (31,25%) respondentai, po jo sekė sveikatos apsaugos sektorius 
– 4 (25%) respondentai, aplinkos apsaugos bei SVV – po 3 (18,75%) respondentus, transporto, 
informacinių technologijų ir žemės ūkio sektorius pažymėjo po 1 (6,25%) respondentą.  
 
Vertinant nurodytų naudotų priemonių efektyvumą, kaip labiausiai pasiteisinusios viešinimo ir 
informavimo priemonės buvo išskirti renginiai – seminarai, mokymai, konferencijos ir pan. Kaip 
pasiteisinusias šias priemones įvertino 14 (87,5%) respondentų. 13 (81,25%) apklaustųjų 
nuomone, efektyvus buvo informacinių technologijų naudojimas; 11 (68,75%) respondentų 
pažymėjo ryšius su visuomenės informavimo priemonėmis (buvo nurodytas ir šios priemonės 
trūkumas – informacijos iškraipymas). Tik vidutiniškai pasiteisina tokios priemonės kaip 
leidiniai, t.y. brošiūros, lankstinukai, informaciniai biuleteniai, bei tiesioginiai ryšiai su 
ekonominiais - socialiniais partneriais; kaip pasiteisinusias šias dvi priemones įvertino po 6 
(37,5%) respondentus. Santykinai mažiausiai pasiteisinusios viešinimo ir informavimo 



Viešumo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą 2004 – 2006 m. vertinimo galutinė ataskaita 
 

 88 

priemonės buvo Europos informacijos centrai bei viešieji informavimo tinklai (kaip 
pasiteisinusias jas įvardino po 5 (31,25%) respondentus).  
 
Daugiausia pastabų dėl priemonių neefektyvumo pateikta apie leidinius. Trūkumais įvardinama 
tai, kad greitai pasensta juose pateikiama informacija, didelės rengimo sąnaudos, vėlavimas, be 
to, nesulaukiama jokio atgalinio ryšio apie pateikiamos informacijos aktualumą, naudą ir 
reikalingumą. Dėl Europos informacijos centrų pabrėžta, kad jiems trūksta populiarumo, 
administracinių gebėjimų, be to, jie gali suteikti tik abstrakčią, bendro pobūdžio informaciją, o 
ne konkrečią, kuri būna reikalinga pareiškėjams.  
 
Vienas iš apklausos uždavinių - išskirti pagrindines problemas, susijusias su informavimu apie 
ES struktūrinių fondų paramos galimybes ir gautos paramos viešinimu Lietuvos regionuose. 
Daugiausia atsakymuose nurodyta kliūtis, su kuria respondentai susidūrė, vykdydami viešinimo 
ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą, veiklas yra tai, kad viešinimas reikalauja per 
didelių administracinių resursų (paminėjo 62,5% respondentų); daugiau kaip pusė (56,3%) 
respondentų kaip kliūtį nurodė nepakankamus įgaliojimus pagal teisės aktus prisidėti prie 
viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą proceso; ketvirtadalis (25%) 
apklaustųjų pažymėjo nepakankamas žinias ir gebėjimus atlikti viešinimo ir informavimo 
veiklas. Į klausimą „ar manote, kad viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą 
veikloms Jūsų apskrityje turėtų būti skirtas didesnis dėmesys“ nei vienas respondentas 
nepažymėjo atsakymo „ne“. 68,8% atsakiusiųjų pažymėjo, kad reikia didesnį dėmesį skirti 
stiprinant apskrities viršininko administracijos gebėjimus planuoti ir įgyvendinti viešinimo ir 
informavimo veiklas, o didesnioji dalis – 81,3% respondentų – nurodė, kad reikia skirti didesnį 
biudžetą ir įgyvendinti daugiau viešinimo priemonių. 
 
Siekiant nustatyti, kokiomis priemonėmis, būdais ir metodais galėtų būti patobulintas 
informavimas ir viešinimas apie ES struktūrinių fondų paramą Lietuvos regionuose, klausimyne 
buvo pateikti du atviri klausimai, kuriais prašoma nurodyti: (1) kaip pagerinti viešinimo ir 
informavimo veiklą iki BPD įgyvendinimo pabaigos, ir (2) ką reikėtų keisti 2007-2013 m. 
laikotarpiu.  
 
Formuluojant siūlymus viešinimo ir informavimo veiklos pagerinimui iki 2008 m. (BPD 
įgyvendinimo pabaigos) didžiausias dėmesys buvo skirtas administracinių gebėjimų stiprinimui 
– šį būdą nurodė 5 (31,25%) respondentai. 2 kartus buvo paminėta, kad svarbu žinoti viešinimo 
ir informavimo veiklos gerąją ir blogąją praktiką. Antroji grupė atsakymų koncentravosi ties 
resursų didinimo reikalavimu – paminėta 4 atsakymuose (25,0%). Trijuose iš jų nurodyta, kad 
reikia didinti žmogiškuosius resursus – didinti darbuotojų skaičių, dviejuose – finansavimą. 
Likusiuose atsakymuose minimos konkrečios viešinimo ir informavimo priemonės bei jų 
kokybė: 2 (12,5%) respondentai nurodė, kad reikia labiau išnaudoti vietinės žiniasklaidos 
priemones; taip pat minima, kad reikia naudoti kuo aiškesnius ir suprantamesnius informacijos 
pateikimo būdus (2 respondentai – 12,2%). 
 
Teikdami siūlymus, ką reikėtų keisti 2007 – 2013 m. viešumo ir informavimo apie ES 
struktūrinių fondų paramą veikloje, respondentai didžiausią dėmesį siūlė atkreipti į šios veiklos 
planavimą bei informacijos pateikimą laiku – pasiūlymai, susiję su šiuo aspektu pateikti beveik 
pusėje iš atsakytų anketų (43,8 %). 6 respondentai (37,5%) siūlė regionuose didinti mokymų 
potencialiems pareiškėjams skaičių bei kokybę. Nemaža dalis apklaustųjų siūlė didinti viešinimo 
ir informavimo finansavimą (25% atsakiusiųjų) bei funkcijų apimtį (12,5%) apskričių viršininkų 
administracijoms. Atsakymuose taip pat minimas administracinių gebėjimų stiprinimas (12,5% 
respondentų), teikiamos informacijos kokybės gerinimas (12,5% respondentų). 
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Išvados dėl Lietuvos regionų dalyvavimo viešinimo ir informavimo procese:  
 

1. Nors 2004-2006 m. laikotarpiu Lietuvos regionai procedūriškai nebuvo įtraukti į 
viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą veiklą, tačiau savo 
iniciatyva vykdė informavimo veiklas ir naudojo įvairias viešinimo bei informavimo 
priemones. Pačių respondentų vertinimu, šioms veikloms apskrityse turėtų būti skirtas 
didesnis dėmesys, sprendžiant pagrindines problemas, t.y. stiprinant administracinius 
gebėjimus, didinant žmogiškuosius ir finansinius resursus, gerinant veiklos planavimą, 
teikiamos informacijos bei naudojamų priemonių kokybę.  

 
2. Informacijai pateikti Lietuvos apskričių administracijos bei Lietuvos savivaldybių 

asociacija dažniausiai naudojosi informacinių technologijų priemonėmis ir informaciją 
skelbė savo tinklalapiuose. Šią priemonę jie įvertino ir kaip vieną iš labiausiai 
pasiteisinusių (respondentų nuomone, efektyvumo požiūriu ji nusileido tik renginiams – 
konferencijoms, seminarams, konsultacijoms ir pan.).  

 
3. Lietuvos regionuose dažniausiai buvo teikiama informacija apie ES struktūrinių fondų 

galimybes turizmo bei švietimo srityse. Ji buvo nukreipta savivaldybėms, ekonominiams 
– socialiniams partneriams ir susijusioms įstaigoms.  

 
4. Didžiausia problema, su kuria susidūrė regioniniai veikėjai, įsijungdami į viešinimo ir 

informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą procesą, jiems suteiktų įgaliojimų 
vykdyti šią veiklą nepakankamumas bei per maži resursai – darbuotojų trūkumas, 
nepakankamas biudžetas. Sprendžiant administracinių gebėjimų problemą, siūloma 
rengti seminarus, mokymus, vertinti veiklą, analizuoti jos rezultatus, supažindinti su gera 
ir bloga viešinimo praktika. Didinant resursus ir regioninių veikėjų įgaliojimus, buvo 
rekomenduojama skirti atskirą darbuotoją viešinimo ir informavimo veiklai įgyvendinti 
bei centralizuoti lėšas apskrities viršininko administracijoje.  

 
5. Siūlydami proceso tobulinimus 2007-2013 m. laikotarpiui, respondentai didelį dėmesį 

teikė veiklos planavimui bei informacijos pateikimo operatyvumui: minima, kad 
informaciją (seminarus, informacinius leidinius ir pan.) reikia teikti laiku – iki kvietimų 
teikti paraiškas paskelbimo ar netrukus po jo, o ne jau įpusėjus finansavimo laikotarpiui; 
užtikrinti spartesnę ir operatyvesnę informacijos sklaidą.  

 
6. Viešinimo ir informavimo veiklos efektyvumas priklauso ir nuo bendros ES struktūrinių 

fondų paramos administravimo sistemos efektyvumo. Siekiant tobulinti informavimo ir 
viešinimo veiklą, reikia užtikrinti, kad gairės pareiškėjams būtų parengiamos laiku, bei 
(kaip ir visa kita dokumentacija) nesikeistų, paskelbus paraiškų priėmimo pradžią ir 
pradėjus informavimo ir viešinimo veiklas, nes informuoti apie pasikeitimus yra gana 
sudėtinga ir, tokiu būdu, yra klaidinami pareiškėjai. 

 
 
Klausimynas regioninio lygmens veikėjams  
 
1. Kaip manote, ar tinkamai buvo suplanuotas bei vyko informavimo ir viešinimo apie ES 

struktūrinių fondų paramą, teikiamą pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD, procesas? 
 
1) Taip   
2) Iš dalies  
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3)  Ne  
4) Neturiu nuomonės  
 
2. Ar viešinimo ir informavimo procesas prasidėjo laiku ir, ar potencialūs pareiškėjai buvo 

operatyviai informuojami apie paramos sąlygas ir jų pokyčius? 
 
1) Taip   
2) Iš dalies  
3)  Ne  
4) Neturiu nuomonės  
 
3. Įvertinkite ES struktūrinius fondus administruojančių institucijų teiktos informacijos apie 

galimybes gauti ES struktūrinių fondų paramą ir paramos teikimo sąlygas įvairius 
kokybės aspektus. Pažymėkite, sutinkate ar nesutinkate su šiais teiginiais: 

 
 

Visiškai 
nesutinku 

Nesutinku 
Nei 
sutinku, nei 
nesutinku 

Sutinku 
Visiškai 
sutinku 

Informacija buvo 
pateikiama paprastai 
ir aiškiai 

1 2 3 4 5 

Pateikiama 
informacija buvo 
aktuali 

1 2 3 4 5 

Pateikiama 
informacija buvo 
objektyvi 

1 2 3 4 5 

Informacija buvo 
pateikiama 
operatyviai 

1 2 3 4 5 

Pateikiama 
informacija buvo 
nuosekli 

1 2 3 4 5 

Buvo pateikiama 
pakankama 
informacija apie 
konkrečias paramos 
teikimo sąlygas 

1 2 3 4 5 

 
4. Prašome nurodyti, kokias informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą veiklas ir 

kokioms tikslinėms grupėms vykdė Jūsų apskrities viršininko administracija/ asociacija?  
 

  
5. Prašome nurodyti, kokios informacijos apie ES struktūrinių fondų paramą pagal sektorius 

teikėte daugiausiai? (prašome pažymėti ne daugiau kaip tris atsakymus) 
 
1) Transporto sektoriui   
2)  Energetikos sektoriui  
3) Aplinkosaugos sektoriui  
4) Sveikatos apsaugos sektoriui  
5) Šveitimo sektoriui  
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6) SVV  
7) Turizmo sektoriui  
8) IT sektoriui  
9) Žemės ūkio sektoriui  

 
 
6. Įvertinant Jūsų patirtį, kurios viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą 

priemonės labiausiai pasiteisina (efektyvumo požiūriu) Jūsų apskrityje? 
 

Priemonės Pasiteisino Nepasiteisino. Kodėl? 

Informacinių technologijų 
priemonės: tinklalapiai, 
intranetas, duomenų bazės 

  

Ryšiai su visuomenės 
informavimo priemonėmis: 
straipsniai, interviu, 
publikacijos spaudoje, 
TV/radijo siužetai, reportažai, 
spaudos konferencijos, 
pranešimai spaudai, susitikimai 
su žiniasklaidos atstovais, etc. 

  

Renginiai: konferencijos, 
seminarai, mokymai, 
konsultacijos, susitikimai, 
diskusijos 

  

Leidiniai: brošiūros, 
lankstinukai, informaciniai 
biuleteniai, etc. 

  

Viešieji informavimo tinklai  
 

 

Europos informacijos centrai  
 

 

Socialiniai-ekonominiai ir kiti 
partneriai  

  

Kita    
 

7. Su kokiomis kliūtimis susiduriate vykdydami viešinimo ir informavimo apie ES 
struktūrinių fondų paramą veiklas? (galima žymėti ne vieną atsakymo variantą) 

 
1) nepakankamos žinios ir gebėjimai atlikti šias veiklas  
2) nepakankami įgaliojimai pagal teisės aktus prisidėti prie viešinimo ir 

informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą proceso 
 

3)  viešinimas reikalauja per didelių administracinių resursų (darbuotojų skaičiaus)  
4) kita  
 
8. Ar manote, kad viešinimo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą veikloms Jūsų 

apskrityje turėtų būti skirtas didesnis dėmesys? (galima žymėti ne vieną atsakymo variantą) 
 
1) ne  
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2) taip, stiprinant apskrities viršininko administracijos gebėjimus planuoti ir 
įgyvendinti šias veiklas 

 

3)  taip, skiriant didesnį biudžetą ir įgyvendinant daugiau viešinimo priemonių   
 
9. Kaip, Jūsų nuomone, apskrityje galima pagerinti viešinimo ir informavimo veiklą iki BPD 

įgyvendinimo pabaigos – iki 2008 m.? 
 
 
 
 
 
 
 
10. Ką Jūsų manymu reikėtų keisti 2007 – 2013 m. viešumo ir informavimo apie ES 

struktūrinių fondų paramą veikloje, naudojamose priemonėse, proceso organizavime ir 
įgyvendinime? Kokios funkcijos šiame procese turėtų tekti Lietuvos apskričių viršininkų 
administracijoms/ Lietuvos savivaldybių asociacijai?  
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Priedas Nr.3. VRP | Hill & Knowlton atlikto ES struktūrinių fondų paramos 
viešinimo ir informavimo proceso komunikacijos audito ataskaita  
 
[pateikiamas atskiras dokumentas]
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Priedas Nr.4. BPD priemonių lygmenyje naudotų viešinimo ir informavimo 
priemonių apžvalga  
 
 
Aplinkos ministerija /  APVA73 
 
Aktualią informaciją šios institucijos skelbia savo tinklalapiuose, tačiau aktyvios elektroninės 
komunikacijos (pvz. elektroninių naujienų platinimo tikslinėms grupėms) neatlieka. 
 
Spaudai (publikacijos, temų inicijavimas) neteikiamas prioritetas: rengiami epizodiniai 
straipsniai, labiau reakciniai, atsakantys į iškeltą problemą, pasigendama prevencinės, 
inicijuojamos tematikos.  
 
Inicijuotos (apmokėtas radijo laidų ciklas) radijo laidos (10 min. trukmės), taip pat 
sekmadieninės TV laidos „Pradėk nuo savęs“, kurias rengė aplinkosaugos temą eilę metų 
nagrinėjanti D. Juočerytė (projektas buvo finansuojamas ES lėšomis), inicijuotos TV laidelės 
regioninėse TV. Vertinant komunikacijos veiksmų kiekybę yra abejonių ar ji pakankama, pvz. 
AM suplanuoti 4 informaciniai reklaminiai siužetai vargu, ar pasiektų norimą rezultatą 
„...pagerės tikslinės grupės supratimas apie BPD priemonės finansavimo galimybes, tvarką, 
naudą..“ [2006m. Informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą pagal BPD priemones ir 
suteiktos paramos viešinimo planas]. 
 
Leidiniai visuomenei naudojami kaip būdas supažindinti su ES paramos rezultatais ir nauda, 
tačiau visuomenei informuoti daugiau tinkamos elektroninės informavimo priemonės, 
publikacijos spaudoje. Leidiniai efektyviau atlieka informacijos šaltinių viešinimo funkciją, 
tikslingesni kreipiant juos specifinėms tikslinėms grupėms (pvz. pareiškėjams nurodant paraiškų 
teikimo tvarką, projekto įgyvendinimo rekomendacijas). 
 
Nepakankamai naudojamos tiesioginio kontakto priemonės (veiklos - keletas seminarų ir 
tarptautinė konferencija). Aplinkosauginių problemų ir jų spendimų būdų ES paramos pagalba 
viešas svarstymas svarbus tiek nacionaliniu lygmeniu, tiek lokalių vietos gyventojų 
bendruomenėms. Per mažai dėmesio skirta tiesioginiam darbui su savivaldybių, institucijų 
darbuotojais.  
 
Apibendrinant šių institucijų vykdomą informavimo ir viešinimo veiklą tenka naudoti „vangios 
komunikacijos“ apibūdinimą: vyrauja reakcinė komunikacija, viešinimo priemonės naudojamos 
minimaliai. Tikėtina, kad tai prisidėjo prie susiklosčiusios nepalankios aplinkosaugos situacijos 
vertinimo žiniasklaidoje, nuolat akcentuojančioje problemas šioje srityje, nepajėgumą įsisavinti 
lėšas ir pan. Nors ir vyko pavieniai veiksmai regionuose, visgi jie vertinami kaip nepakankami: 
institucijų kuruojamos BPD priemonės turėtų susilaukti didesnio viešumo regionuose, daugiau 
įtraukti į informavimo veiklą savivaldybes, vietinę žiniasklaidą, vietos bendruomenę.  
 
Pagrindiniai vykdytos komunikacijos bruožai: 
• Informavimo ir viešinimo priemonės pasirinktos pagal Informavimo ir viešinimo 

strategiją, tačiau numatyti kiekiai (pvz. 4 seminarai tikslinėms grupėms, 4 informaciniai 
pranešimai radijo žurnalistams ar 4 TV siužetai) nėra pakankami nuolatiniam srautui 
užtikrinti (priedas Nr. 1 – Statistinė lentelė); 

• Silpnai išvystytas informacijos srauto, skirto žiniasklaidai, teikimas; 

                                                 
73 AM ir APVA administruojama BPD 1.3 priemonė: aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija 
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• Nenaudojama elektroninė komunikacija, pvz.: naujienų platinimo el. paštu tikslinėms 
grupėms pagal parengtą duomenų bazę sistema. 

• Priemonės pasirinktos pakankamai formaliai, nesiekiant jų sinergiško naudojimo – nėra 
suplanuotas veiksmų suderinamumas, siekiant, kad tuo pačiu metu tikslinės grupės gautų 
informaciją iš kelių šaltinių. 

 
 
Tikslinė grupė 2005 m. – 2006m priemonės74 

 Aplinkos ministerija APVA 
Institucijų ir  
viešųjų 
informavimo 
tinklų 
darbuotojai 

� Informaciniai (reklaminiai )TV 
siužetai 

� Straipsniai nacionalinėje ir 
regioninėje spaudoje 

� Leidiniai: lankstinukai, brošiūros 
� Seminarai 
� Tarptautinė konferencija 

 

Pareiškėjai, 
projektų 
vykdytojai 

� Informaciniai (reklaminiai )TV 
siužetai 

� Seminarai 
� Informaciniai pranešimai skelbiami 
tinklalapyje www.apva.lt 

� Seminarai-diskusijos, konsultacijos 
� Leidiniai: lankstinukai, brošiūros 
� Straipsniai nacionalinėje ir 
regioninėje spaudoje 

� Skelbimai spaudoje apie kvietimus 

� Seminarai 
� Informaciniai pranešimai skelbiami 
tinklalapyje www.apva.lt 

Visuomenė � Informaciniai (reklaminiai )TV 
siužetai 

� Radijo siužetai 
� Seminarai-diskusijos 
� Tarptautinė konferencija 
� Straipsniai nacionalinėje ir 
regioninėje spaudoje 

� Leidiniai 
� Informacijos teikimas tinklalapyje 

 

Viešosios 
informacijos 
platintojai 
(visuomenės 
informavimo 
priemonės)75 

� Pranešimai žiniasklaidai  

Politikai, 
valstybės 
tarnautojai, 
sav. ir apskr. 
darbuotojai 

� Informaciniai (reklaminiai )TV 
siužetai 

� Straipsniai nacionalinėje ir 
regioninėje spaudoje 

� Leidiniai: lankstinukai, brošiūros 

 

                                                 
74 Duomenys pateikti išnagrinėjus 2005-2006 m. TI ir ĮI Informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą pagal BPD 
piemones ir suteiktos paramos viešinimo planus bei 2005-2006 m Informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą 
pagal BPD piemones ir suteiktos paramos viešinimo veiklų ketvirtines ataskaitas 
75 Toliau tekste naudojamas teminas “žiniasklaida”, “žunalistai”. 
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Socialiniai-
ekonominiai 
partneriai 

� Informaciniai (reklaminiai )TV 
siužetai 

� Straipsniai nacionalinėje ir 
regioninėje spaudoje 

 

 

 
 
Ūkio ministerija /LVPA76 
 
Sveikintinas šių institucijų žingsnis - paramos verslui tinklo formalizavimas. Tinklą sudaro 
verslo informacijos centrai (VIC), verslo inkubatoriai (VI), mokslo ir technologijų parkai (MTP), 
verslo asociacijos, šakinės asociacijos, pramonės prekybos rūmai, verslo, darbdavių 
konfederacija, etc. Tinklas apjungia skirtingas tikslines grupes ir naudojamas kaip efektyvus 
kanalas elektroninei komunikacijai vykdyti. Pats šis tinklas tampa ne tik kanalu, bet ir atlieka 
konsultantų funkciją: minėtų tinklo narių (VIC, VI, MTP) darbuotojai tampa atitinkamos 
informacijos skleidėjais ir konsultantais savo regionuose. Šios infrastruktūros dėka užtikrinamas 
informacijos sklaidos geografijos išplėtimas bei informacijos šaltinių, resursų gausa. 
Suformuotos infrastruktūros dėka patinama aktuali informacija: naujienos, kvietimai teikti  
paraiškas, seminarų-mokymų anonsai, etc. Sukurta infrastruktūra padėjo mažinti renginių 
organizavimo regionuose kaštus (pasinaudota centrų, partnerių patalpomis). Nuorodos į taip 
vadinamą „partnerių tinklą“ pateiktos Ūkio ministerijos ir LVPA tinklalapiuose, kurie, tiek pačių 
institucijų, tiek vartotojų vertinami kaip itin pasiteisinusi priemonė.  
 
Pasiteisino „elektroninio naujienlaiškio“ sukūrimas ir platinimas pagal parengtą tikslinių grupių 
duomenų bazę. Duomenų bazėje išskirtos kategorijos (visuomenei, žurnalistams, pareiškėjui) 
padėjo išvengti informacijos pertekliaus. Sumaniai pasinaudota naujienų diferencijavimu, t.y. 
naujienos/ pranešimai dėliojami pagal du aspektus: naujienos, skirtos ir platinamos visoms 
tikslinėms grupėms, ir specifiniai pranešimai, platinami tik pareiškėjams. LVPA tinklalapyje 
publikuojamų „Naujienų“ prenumeratorių skaičius, apimantis potencialių ir esamų pareiškėjų, 
konsultantų, projektų vykdytojų, žurnalistų tikslines grupes išskyrė ir kaip vykdomos 
komunikacijos vertinimo rodiklį (vertinama prenumeratorių gausa): pvz. 2005 m. IV ketvirtį jų 
buvo – 2003, III ketv. – 1730, II ketv. -1680, I ketv. – 1630. 
 
Parama verslo segmentui susilaukė bene didžiausio viešumo – tai lėmė ir pačių įmonių 
aktyvumas. LVPA aktyviai išnaudojo verslo žiniasklaidą („Verslo žinių“, „Lietuvos ryto“, 
„Kauno dienos“ verslo temas), nuolat teikdama naujienas ir informaciją, užsakomųjų straipsnių 
formato LVPA nenaudojo.  Ūkio ministerija vykdė daugiau reakcinę komunikaciją. 
 
Rengti ir platinti leidiniai tapo efektyvesne priemone pradiniame 2004-2006 m. laikotarpio 
etape. Pvz. informaciniai vadovai tapo populiaria priemone, kol dar tvyrojo žinių ir informacijos 
vakuumas. Spausdintų lankstinukų ilgainiui atsisakyta kaip neefektyvios priemonės konkrečioms 
tikslinėms grupėms, kurioms patrauklesnės (nes operatyviau atnaujinamos, todėl aktualesnės) 
tapo elektroninės priemonės (informacija tinklalapiuose, el. naujienos).  
 

                                                 
76 Administruojamos BPD priemonės: 1.2 “Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos 
efektyvumo užtikrinimas“, 3.1 „Tiesioginė parama verslui“, 3.2 „Verslo aplinkos gerinimas“ ir 3.4 „Viešoji turizmo 
infrastruktūra ir paslaugos“ 
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Pasirenkant priemones buvo paisoma tikslinių grupių charakteristikų: kaip neefektyvios 
priemonės atsisakyta reklaminių, užsakomųjų TV siužeto vyravimų (tiesa, pora siužetų inicijavo 
Ūkio ministerija, pirkdama laiką po „Panoramos“ LTV kanale), tačiau atsižvelgiant į verslo 
segmentą (pareiškėjai, projektų vykdytojai) gausiai pasinaudota „Žinių radijo“ eteriu. 
 
Vyko nuolatinis projektų vykdytojų konsultavimas, augo teikiamų konsultacijų telefonu, raštu, 
el.paštu kiekis. Be to, plačiai išnaudotas tiesioginis kontaktas su tikslinėmis grupėmis: 
apmokymai, grupinės konsultacijos, seminarai regionuose.  
 
Pagrindiniai vykdytos komunikacijos bruožai: 
� Aktyviai išnaudojama verslo infrastruktūra: išplėsta veiklos geografija, operatyvus 
informacijos platinimas, ekonominis efektas, informacijos konsultantų tinklo kūrimas; 

� Ūkio ministerijai ir LVPA pasiskirsčius komunikacijos funkcijomis, pranešimus žiniasklaidai 
rengia Ūkio ministerija pagal LVPA pateiktus duomenis; 

� Daug dėmesio skiriama tiesioginiam kontaktui: mokymai, konsultaciniai seminarai, 
konsultacijos telefonu, raštu; 

� LVPA, atsižvelgdama į situacijos poreikį, itin daug dirbo ir su konsultantų tiksline grupe, kuri 
nėra išskirta kaip savarankiška tikslinė grupė Informavimo ir viešinimo strategijoje 

� Diferencijuojamos taikytinos priemonės, nagrinėjant tikslinių grupių specifiką: minimaliai 
naudojamas (arba apskritai ilgainiui atsisakomi kaip neefektyvių) popierinių laikmenų (keli 
informaciniai vadovai parengti laikotarpio pradžioje, nenaudojami reklaminiai TV 
sprendimai);   

� Platinamų naujienų diferenciacija pagal atskiras tikslines grupes: nuolatinis informacijos 
srauto užtikinimas; 

� Aktyvus darbas su verslo žiniasklaida; 
� Kaip išskirtinę akciją išskirtume inicijuotą viešą akciją tinklalapyje „skaidrumo“ tema; 
� Viešinimo ir informavimo priemonės naudojamos suderintai.  
 
Tikslinė grupė 2005 m. – 2006 m. priemonės 

 Ūkio ministerija LVPA 
Institucijų ir  
viešųjų 
 Informavimo 
tinklų 
darbuotojai 

� sėkmingai naudojamas kaip 
kanalas, siekiant pareiškėjų 
informavimo 

� Dalyvavimas kitų institucijų 
inicijuotuose renginiuose 

� Informaciniai pranešimai publikuojami 
tinklalapyje www.lvpa.lt; 

� Informacija tinklalapyje, “naujienų” 
platinimas  

Pareiškėjai, 
projektų 
vykdytojai 

� Dalyvavimas renginiuose, kuriuos 
organizuoja kitos institucijos, 
socialiniai-ekonominiai partneriai 

� Konsultacijos telefonu, el. paštu, 
raštu. 

� Darbas su šia tiksline grupe 
priskirtas LVPA 

� Dalyvavimas kitų institucijų 
inicijuotuose renginiuose 

� Informaciniai pranešimai publikuojami 
tinklalapyje www.lvpa.lt;  

� “naujienų” platinimas, pagal parengtą 
duomenų bazę; 

� Informaciniai mokomieji seminarai 
� Atvirų durų dienos 
� Konferencija  
� Konsultacijos telefonu, raštu – 
vidutiniškai 10-15 skambučiai per dieną 
įvairiomis paramos temomis 

Visuomenė � Teigiama, kad nuolat pateikiama 
ir atnaujinama aktuali informacija 
institucijos internetinėje 
svetainėje, tačiau apsilankymų 
skaičius nefiksuojamas – 
informacijos skelbimas apie 

� Informaciniai pranešimai publikuojami 
tinklalapyje www.lvpa.lt; 

� Užsakomieji straipsniai regioninėje 
žiniasklaidoje 

� Diskusijų laidos „Žinių radijuje“ (12 
min. trukmės laidų ciklas) 
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gautas paraiškas, seminarus, etc. 
� Pranešimų, skelbimų straipsnių 
publikacijos spaudoje (įskaitant ir 
užsakomuosius straipsnius); 

� Radijo laidų ir reportažų 
transliacijos; 

� Reklaminiai TV reportažai 
� Dalyvavimas kitų institucijų 
inicijuotuose renginiuose 

Viešosios 
informacijos 
platintojai 
(visuomenės 
informavimo 
priemonės) 

� Pranešimai žiniasklaidai 
� Spaudos konferencijos 
 

� Informaciniai pranešimai publikuojami 
tinklalapyje www.lvpa.lt;  

� Pranešimus spaudai pagal LVPA 
duomenis formuoja ir platina Ūkio 
ministerija 

� Nuolatinis „naujienų“ srautas pagal 
parengtą žiniasklaidos sąrašą, ypatingas 
dėmesys „Verslo žinioms“, 
„Respublikai“, „Kauno dienai“. 

 
Politikai, 
valstybės 
tarnautojai, 
sav. ir apskr. 
darbuotojai 

� Pranešimų, skelbimų straipsnių 
publikacijos spaudoje; 

� Radijo laidų ir reportažų 
transliacijos 

� Susitikimai 
� Dalyvavimas kitų institucijų 
inicijuotuose renginiuose 

� Informaciniai pranešimai publikuojami 
tinklalapyje www.lvpa.lt; 

� Vadovų dalyvavimas tapinstituciniuose 
susitikimuose 

Socialiniai-
ekonominiai 
partneriai 

� Pranešimų, skelbimų straipsnių 
publikacijos spaudoje; 

� Radijo laidų ir reportažų 
transliacijos 

� Susitikimai 
� Darbas projektų atrankos 
komitetuose 

 

� Informaciniai pranešimai publikuojami 
tinklalapyje www.lvpa.lt; 

�  
 

 
 
Susisiekimo ministerija / TID77 
 
Strateginiu priemonės lygmeniu komunikaciją vykdo Susisiekimo ministerija, TID įsitraukia nuo 
kvietimo teikti paraiškas. TID dirba tik su pareikėjų ir projektų vykdytojų grupe, išimtinai 
naudoja tik informacijos teikimo tinklalapyje priemones. Visa veikla koncentruota į projektų 
vykdytojų konsultacijas ir įgyvendinamų projektų priežiūrą (pvz. nuodugniai prižiūrimas 
viešinimo turinys projektų vykdytojų informavimo priemonėse: informaciniuose stenduose, 
atminimo lentose, leidiniuose, etc.) 
 
Darbuose su pareiškėjais (tik viešo sektoriaus subjektai) intensyviai naudotasi tiesioginio 
kontakto būdu (seminarai, mokymai regionuose). Šios BPD priemonės komunikacijai svarbus 
vietos savivaldos, politikų dėmesys, tačiau ši veikla nėra strategiškai planuojama. 

                                                 
77
 Susisiekimo ministerijos ir TID administruojama BPD 1.1 priemonė “Transporto infrastruktūros prieinamumo ir 

paslaugų kokybės gerinimas” 
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Darbui su spauda naudojamos ministerijos pasirašytos sutartys su nacionaline, regionine, 
specializuota žiniasklaida. Iš ataskaitų matyti, kad yra parengta nemažai užsakomųjų straipsnių. 
Užsakomųjų TV siužetų nenaudota. Skiriamas laikas radijuje ((ministerijos valanda).  
 
Susisiekimo ministerija sėkmingai išnaudoja spaudos konferencijas – transporto sektorius 
sulaukia žiniasklaidos dėmesio, ministerija turiu palankiai susiklosčiusius santykius su 
nacionaline ir specializuota žiniasklaida.  
 
 
Pagrindiniai vykdytos komunikacijos bruožai: 
� Institucijų ir  viešųjų  informavimo tinklų darbuotojai, socialiniai-ekonominiai partneriai, 
politikai, valstybės tarnautojai nėra išskirti institucijų veiklos planuose; 

� Vyrauja giežta funkcijų pasidalijimo tarp institucijų tvarka: Susisiekimo ministerijos 
kompetencija apima strateginius klausimus, TID išskirtinai dirba tik su pareiškėjais ir projektų 
vykdytojais, koncentruodamiesi į konsultacinį dabą bei informacijos teikimą tinklalapyje; 

� Ataskaitose tiesioginio kontakto renginiai nėra užfiksuoti; darbui su savivaldybėmis galėtų 
būti skiriama daugiau dėmesio – darbo su vietos savivalda strategija padėtų spręsti vietinių 
bendruomenių informuotumo klausimą. 

 
 
Tikslinė grupė 2005 m. – 2006 m priemonės 
 Susisiekimo ministerija TID 
Institucijų ir  viešųjų 
 Informavimo tinklų 
darbuotojai 

Ši TG nėra išskirta metiniuose veiklos planuose 

Pareiškėjai, projektų 
vykdytojai 

� Užsakomieji straipsniai 
nacionalinėje žiniasklaidoje 
Diskusijos 

 

� Kvietimai teikti paraiškas publikuoti 
spaudoje, internete, siunčiami paštu 
pagal duomenų bazę 

� Informacija tinklalapyje 
Visuomenė � Užsakomieji straipsniai 

nacionalinėje žiniasklaidoje  
� Dalyvavimas TV, radijo laidose, 
interviu teikimas 

� Informacijos teikimas 
ministerijos tinklalapyje 

� Diskusijos 

 

Viešosios 
informacijos 
platintojai 
(visuomenės 
informavimo 
priemonės) 

� Pranešimai  žiniasklaidai  

Politikai,valstybės 
tarnautojai, sav. ir 
apskr. darbuotojai 

Ši TG nėra išskirta metiniuose 
veiklos planuose 

 

Socialiniai-
ekonominiai 
partneriai 

Ši TG nėra išskirta metiniuose 
veiklos planuose 
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Žemės ūkio ministerija /NMA78 
 
Pagrindinis šių BPD priemonių komunikacijos bruožas – aktyvus darbas su specializuota 
žiniasklaida, didelių tiražų, skirtingos tematikos leidinių platinimas, renginių organizavimas, 
siekiant tiesioginio kontakto.  
 
Aktyviai pasitelkiama specializuota žiniasklaida. Situacija palanki tuo, kad žemės ūkio 
klausimus gvildenanti žiniasklaida turi senas tradicijas, poreikis informacijai yra nuolatinis, o 
Žemės ūkio ministerija yra pagrindinis tokios informacijos šaltinis. Todėl, pvz. „Valstiečių 
laikraštis“, „Ūkininko patarėjas“, LTV bei LR laidos, turinčios savo suformuotą ir plačią 
auditoriją, yra tinkamai ir sėkmingai išnaudojami kanalai. Pvz. 2006 m. Žemės ūkio ministerija 
dirbo su LR radijo kanalu, o NMA, tuo tarpu, inicijavo radijo laidų ciklą Kauno radijo stotyje 
„Pūkas“. Be to, žemės ūkio žurnalistai – imli informacijai grupė, patys išmano ir pakankami 
iniciatyvūs. Būtent didelis NMA skirtas biudžetas, ministerijos vadovės aktyvi vieša 
komunikacija lėmė visuomenės nuomonės nuomonę, kad didžioji dalis ES struktūrinių fondų 
paramos tenka būtent žemės ūkiui.   
 
Pagrindiniai vykdytos komunikacijos bruožai: 
� Vyrauja leidiniai 
� Aktyvi specializuota žiniasklaida 
� Centralizuotai NMA užsakymu pagaminti per seniūnijas išplatinti informaciniai plakatai 
projektų vykdytojams  

� Reguliarūs susitikimai su žemdirbiais (pvz. lauko dienos) 
� Konsultantų apmokymai. 
 
 
Tikslinė 
grupė 

2005 m. – 2006 m. priemonės 

 Žemės ūkio ministerija NMA 
Institucijų ir  
viešųjų  
Informavimo 
tinklų 
darbuotojai 

� Informaciniai–teminiai leidiniai 
� Tarptautinė konferencija 
� Seminarai, mokymai 

� Tarptautinė konferencija 

Pareiškėjai, 
projektų 
vykdytojai 

� Informaciniai–teminiai leidiniai 
(brošiūros, sieniniai kalendoriai, 
lankstinukai, etc.) platinami renginių 
metu, kartu su  „Valstiečių 
laikraščiu“, pasitelkiant partnerių 
infrastruktūrą (seniūnijose, NMA 
teritoriniuose filialuose, etc.) 

� Specializuotų laidų ciklas Lietuvos 
radijo laidose (Lietuvos diena, 
Gimtoji žemė, Gimtasis sodžius) 

� Specializuotų TV laidų ciklas 

� Reguliarūs susitikimai su žemdirbiais 
� Kvietimai, patikslinimai platinami 
laiškais 

� Projektų vykdytojų paskelbti 
pranešimai apie paramos gavimą 

� Konsultacijos telefonu, raštu, 
tiesioginės konsultacijos 

� Lauko dienos su vietos veiklos 
grupėmis 

� Susitikimai su žemdirbiais 
� Seminarai 

                                                 
78 Žemės ūkio ministerija ir NMA administruoja visas ketvirtojo BPD prioriteto priemones: Investicijos į žemės 
ūkio valdas, Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, „Žemės ūkio produktų perdirbimo bei rinkodaros gerinimas“, „Kaimo 
vietovių pritaikymas ir plėtra“, „Miškų ūkio plėtra“, „Leader +“ „Mokymas“, „Veikla, susijusi su žvejybos 
laivynu“, „Gyvųjų vandens išteklių apsauga ir plėtra“, „Akvakultūra“, „Žvejybos uosto įrengimai“, „Perdirbimas ir 
rinkodara bei žvejyba vidaus vandenyse. 
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„Gimtoji žemė“  transliuojamas LTV 
kanalu 

� Seminarai 
� Mokymai konsultantams 
� Straipsniai nacionalinėje, regioninėje, 
specializuotoje spaudoje 

� Plakatai 
� Agitacinės-reklaminės priemonės 
(suvenyrai, viešinantys informacijos 
šaltinius: tel. numerį, tinklalapio 
adresą, etc.) 

� Leidiniai (tiražai nuo 1000 iki 50-90 
tūkst. vnt.) platinami NMA 
teritoriniuose skyriuose, renginių 
metu 

Visuomenė � Straipsniai nacionalinėje, regioninėje, 
specializuotoje spaudoje 

� Specializuotų laidų ciklas Lietuvos 
radijo laidose (Lietuvos diena, 
Gimtoji žemė, Gimtasis sodžius) 

� Specializuotų TV laidų ciklas 
„Gimtoji žemė“  transliuojamas LTV 
kanalu 

� Videofilmas apie BPD geros 
praktikos pvz., skirtas ES šalyse ir 
Lietuvoje vykstančių parodų 
lankytojams (30 min. trukmės). 

� Informaciniai stendai tradicinėse 
teminėse parodose (Agro Balt, „Ką 
pasėsi...“, „Agropanorama“)  

� Informaciniai–teminiai leidiniai 
(brošiūros, sieniniai kalendoriai, 
lankstinukai, etc.) 

� Suvenyrai (skėčiai, USB raktai, 
tušinukai, bloknotai) 

 

� Projektų vykdytojų paskelbti 
pranešimai apie paramos gavimą 

� Lauko dienos su vietos veiklos 
grupėmis 

� Specializuotos radijo laidos 

Viešosios 
informacijos 
platintojai 
(visuomenės 
informavimo 
priemonės) 

� Pranešimai  žiniasklaidai 
� Informaciniai–teminiai leidiniai 
(brošiūros, sieniniai kalendoriai, 
lankstinukai, etc.) 

 

� Tarptautinė konferencija 

Politikai, 
valstybės 
tarnautojai, 
sav. ir apskr. 
darbuotojai 

� Informaciniai–teminiai leidiniai 
(brošiūros, sieniniai kalendoriai, 
lankstinukai, etc.) 

� Tarptautinė konferencija 

Socialiniai-
ekonominiai 
partneriai 

� Informaciniai–teminiai leidiniai 
(brošiūros, sieniniai kalendoriai, 
lankstinukai, etc.) 

� Seminarai 
� Tarptautinė konferencija 
 

� Apskrito stalo diskusijos 
� Seminarai 
� Tarptautinė konferencija 
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Socialinės apsaugos ir darbo ministerija / ESF/ CPVA79 
 
Socialines problemas sprendžiančioms BPD priemonėms viešinti kaip vyraujančios pasirinktos 
tiesioginio kontakto priemonės, kurios skirtos pareiškėjams ir projektų vykdytojams (seminarai, 
paskaitos, konsultacijos), taip pat skirtos ir  žurnalistams, kviečiant juos į sėkmingai vykdomus 
projektus. 
 
Vykdoma bendradarbiavimo projektas su kitomis susijusiomis institucijomis: rengiamas bendras 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, ESFA ir CPVA 
elektroninis leidinys, platinamas el. paštu, talpinamas tinklalapyje www.esf.lt. Institucijos BPD 
priemonių viešinimui atsisakė leidinių kaip neefektyvaus būdo (šią prielaidą jie padarė renginių 
metu apklausę tikslines grupes). 
 
Viešinimo ir informavimo veikloms įgyvendinti pasitelkiama ministerijai skirtas Lietuvos radijo 
eterio laikas (anonsuojami kvietimai, atsakoma į aktualius kalusius). TV kaip brangus 
transliuotojas nėra eksploatuojamas, tačiau tiek tematiškai tiesiogiai susijusios institucijos, tiek 
visi likę ES paramos srityje besidarbuojantys žmonės pastebėjo ir teigiamai vertino TV projektą 
„Jeigu“, inicijuotą Kauno NVO. Šis projektas pats savaime tampa puikiu paramos viešintoju, nes 
gvildena opias socialines problemas, užsitikrina tinkamą eterio laiką, populiarius vardus 
(projekte dalyvauja žymūs arba bent populiarūs veikėjai), o privalomieji BPD ženklai tapo 
reklaminės vinjetės dalimi.  
 
Pagrindiniai vykdytos komunikacijos bruožai: 
� Ypatingai sėkmingas komunikacijos atžvilgiu keturių institucijų (Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, ESFA ir CPVA) bendradarbiavimo rezultatas - 
elektroninis leidinys, kuris platinamas naudojant nurodytų institucijų duomenų bazes; 

� Naudota daug tiesioginio kontakto priemonių, kurios labiausiai atitinka potencialių pareiškėjų 
ir projektų vykdytojų poreikius. 

 
 

Tikslinė 
grupė 

2005 m. – 2006 m. priemonės 

 SADM ESF CPVA 
Institucijų ir  
viešųjų 
 Informavimo 
tinklų 
darbuotojai 

ši  TG nėra išskirta 
metiniuose veiklos 
planuose 

ši  TG nėra išskirta metiniuose 
veiklos planuose 

� Seminarai 
� Informacija 
tinklalapyje 

Pareiškėjai, 
projektų 
vykdytojai 

� Informacija 
tinklalapyje 

� Bendras Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos, 
Švietimo ir mokslo 
ministerijos, ESFA ir CPVA 
elektroninis leidinys, 
platinamas el. paštu, 
talpinamas tinklalapyje 
www.esf.lt 

� Užsakomieji 
straipsniai 
nacionalinėje ir 
specializuotoje 
žiniasklaidoje  

� Seminarai, atvirų 
durų dienos 

� Informacija 

                                                 
79 Administruojamos šios BPD priemonės: 1.5 „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų 
institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, 2.1 „Užimtumo gebėjimų ugdymas“, 2.2 „Darbo jėgos 
kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“, 2.3 „Socialinės paskirties prevencija ir socialinė 
integracija“. 
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� Seminarai-mokymai 
� Aktuali informacija 
(kvietimai, etc.) talpinami 
tinklalapyje www. esf.lt 

tinklalapyje 
� Kvietimai teikti 
paraiškas 

� Konsultacijos 
telefonu, raštu 

Visuomenė � Informacija 
tinklalapyje 

� Straipsniai spaudoje 
� Projektų atrankos 
komitetų posėdžiai 

Darbas su šia tiksline grupe 
priskirtas ministerijai 

� Užsakomieji 
straipsniai 
nacionalinėje 
žiniasklaidoje 

� Dalyvavimas TV, 
radijo laidose, 
interviu teikimas 

� Informacija 
tinklalapyje 

Viešosios 
informacijos 
platintojai 
(visuomenės 
informavimo 
priemonės) 

� Seminaras-
susitikimas 

� Informacija 
tinklalapyje 

� Pranešimai 
žiniasklaidai 

� Seminaras 
� Informacija tinklalapyje 
� Pranešimai žiniasklaidai 

� Pranešimai  
žiniasklaidai 

� Informacija 
tinklalapyje 

� Seminaras-ekskursija 

Politikai, 
valstybės 
tarnautojai, 
sav. ir apskr. 
darbuotojai 

� Informacija 
tinklalapyje 

Darbas su šia tiksline grupe priskirtas ministerijai 

Socialiniai-
ekonominiai 
partneriai 

� Informacija 
tinklalapyje 

Darbas su šia tiksline grupe priskirtas ministerijai 

 
 
 
Švietimo ir mokslo ministerija /ESFA/CPVA80 
 
Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama pasiekti tikslines grupes, daug dėmesio skiria 
elektroninei komunikacijai. Kontaktų duomenų bazė yra sudaryta pagal atskiras tikslines grupes, 
apimančias pareiškėjus, projektų vykdytojus, socialinius – ekonominius partnerius, valstybės 
tarnautojus. Ji leidžia elektroninėmis žinutėmis pasiekti iki 5000 kontaktų. Elektroninė 
komunikacija šuo atveju patogi ne tik dėl savo palyginti žemų įgyvendinimo kaštų, bet ir leidžia 
sekti gausėjantį prenumeratorių būrį. 
    
Darbas su žiniasklaida leidžia užtikinti informacijos sklaidos aktyvumą – ministerija vysto 
santykius su žurnalistais, besidominčiais švietimo klausimais, rengia susitikimus, užtikrina 
pastovų aktualios informacijos srautą. Sveikintinas ir vykęs formatas – viešas sutarčių 

                                                 

80 Administruojamos šios BPD priemonės: 1.5 „Darbo rinkos, švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijų bei 
socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, 2.4 „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“, 2.5 „Žmogiškųjų 
išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“. 
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pasirašymas, kurių metu deklaruojamas proceso skaidrumas, žiniasklaida, dalyviai (pareiškėjai, 
socialiniai-ekonominiai parteriai), supažindinami su ES paramos įsisavinimo faktu.  
 
Rengiami efektyvūs susitikimai su socialiniai-ekonominiais parteriais, kitomis suinteresuotomis 
grupėmis - aukštųjų mokyklų, švietimo skyrių vadovais. Renginių metu vadovai skatinami 
inicijuoti projektus savo rajonuose. Rengiami atvirų durų renginiai, ypač pasiteisinę kvietimų 
metu ir aktualūs pareikėjams. Ministerijos atstovai dalyvauja partnerių (pvz. aukštųjų mokyklų, 
universitetų, kolegijų) konferencijose.  
 
Sukurtas informacinis tinklas, apjungiantis savivaldybių švietimo skyrius. Jiems siunčiama 
aktuali informacija. Kaip vidinės komunikacijos priemonė yra platinamas naujienlaiškis ir 
ministerijos darbuotojams, kuriuo informuojama apie vykdomų paramos projektų naujienas.  
 
Tradiciškai pasinaudojama ministerijos radijo eteriu, TV kanalas naudojamas minimaliai – pagal 
poreikį, teikiant komentarus. Spaudos konferencijos rengiamos rečiau.  
 
 
Pagrindiniai vykdytos komunikacijos bruožai: 
� Ypatingai sėkmingas komunikacijos atžvilgiu keturių institucijų (Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, ESFA ir CPVA) bendradarbiavimo rezultatas - 
elektroninis leidinys, kuris platinamas naudojant nurodytų institucijų duomenų bazes; 

� Vieši paramos sutarčių pasirašymai buvo sėkmingai sutikti ir pagarsinti žiniasklaidoje; 
� Per mažai dėmesio skiriama regioninei žiniasklaidai; 
� Organizuoti mokymai projektų vykdytojams informavimo ir viešinimo tema (paskaitas skaitė 
viešųjų ryšių specialistai). 

 
Tikslinė 
grupė 

2005 m. – 2006 m. priemonės 

 Švietimo ir mokslo ministerija ESFA CPVA 
Institucijų ir  
viešųjų  
Informavimo 
tinklų 
darbuotojai 

� Elektroninis informacinis 
leidinys, platinamas el.paštu, 
talpinamas ministerijos ir 
ESFA tinklalapiuose. 

� Informacija tinklalapyje 
 

 � Seminarai 
� Informacija 
tinklalapyje 

Pareiškėjai, 
projektų 
vykdytojai 

� Elektroninis informacinis 
leidinys, platinamas el.paštu, 
talpinamas ministerijos ir 
ESFA tinklalapiuose. 

� Susitikimai-konsultacijos 
� Atvirų durų dienos 
� Konferencija 
� Informaciniai renginiai – 
sėkmingų projektų pristatymai 

� Viešos diskusijos-aptarimai 
� Viešas sutarčių pasirašymas 
� Informacija tinklalapyje 
� Reprezentacinės priemonės 
(rašikliai, bloknotai, maišeliai) 

� Bendras ŠMM, 
SADM, ESFA ir 
CPVA elektroninis 
leidinys, 
platinamas el. 
paštu, talpinamas 
tinklalapyje 
www.esf.lt 

� Seminarai-
mokymai 

� Aktuali informacija 
(kvietimai, etc.) 
talpinam 
tinklalapyje www. 
esf.lt 

� Užsakomieji 
straipsniai 
nacionalinėje ir 
specializuotoje 
žiniasklaidoje  

� Seminarai, atvirų 
durų dienos 

� Informacija 
tinklalapyje 

� Kvietimai teikti 
paraiškas 

� Konsultacijos 
telefonu, raštu 

 

Visuomenė � Elektroninis informacinis Darbas su šia tiksline � Užsakomieji 
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leidinys, platinamas el.paštu, 
talpinamas Švietimo ir mokslo 
ministerija ir ESFA 
tinklalapiuose. 

� Susitikimai su bendruomenėm 
� Konferencija 
� Viešos diskusijos-aptarimai 
� Informaciniai renginiai – 
sėkmingų projektų pristatymai 

� Informacija tinklalapyje 
� Straipsniai nacionalinėje, 
regioninėje, specializuotoje 
spaudoje 

� Dalyvavimas TV/radijo 
laidose, interviu 

grupe priskirtas 
ministerijai 

straipsniai 
nacionalinėje 
žiniasklaidoje  

� Dalyvavimas TV, 
radijo laidose, 
interviu teikimas 

� Informacija 
tinklalapyje 

Viešosios 
informacijos 
platintojai 
(visuomenės 
informavimo 
priemonės) 

� Susitikimai, seminarai 
� Informacija tinklalapyje 
� Spaudos konferencijos 
� Komentarai, interviu  
� Pranešimai žiniasklaidai 
� Vieši paramos sutarčių 
pasirašymai 

� Informaciniai renginiai – 
sėkmingų projektų pristatymai 

�  

Darbas su šia tiksline grupe priskirtas 
ministerijai 

Politikai, 
valstybės 
tarnautojai, 
sav. ir apskr. 
darbuotojai 

Ši tikslinė grupė nėra išskirta 
metiniuose veiklos planuose 

 � Informacija 
tinklalapyje 

Socialiniai-
ekonominiai 
partneriai 

� Elektroninis informacinis 
leidinys, platinamas el.paštu, 
talpinamas ŠMM ir ESFA 
tinklalapiuose. 

� Informaciniai renginiai – 
sėkmingų projektų pristatymai 

� Susitikimai 
� Informacija tinklalapyje 

  

 
 
Sveikatos apsaugos ministerija /CPVA81 
 
Naginėjant šių institucijų veiklą akcentuotinas sugebėjimas integruoti BPD priemonės viešinimo 
veiklą į bendrą Sveikatos apsaugos ministerijos komunikacijos politiką. Ministerijos Viešųjų 
ryšių skyrius bendradarbiauja ir išnaudoja savo resursus bei kontaktus informacijos ES paramos 
tema sklaidai: rengiami pranešimai žiniasklaidai, platinamos elektroninės naujienos pagal 
parengtą tikslinių grupių duomenų bazę.  
 

                                                 
81 Administruojama BPD 1.4 priemonė “Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir modernizavimas“ 
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Inicijuojant temas regionų spaudoje pasitelkiamos Sveikatos apsaugos ministerijos sutartys su 
regionų žiniasklaida. Sveikatos apsaugos tematiką kuruojantys žurnalistai pakankami aktyviai 
domisi BPD aktualijomis. Gerus santykius su žurnalistais lemia ir pačių institucijų aktyvumas, 
pvz. „pusryčių su žurnalistais“ organizavimas, inicijuojamos išvykos į projektų vykdymo vietas.  
 
TV laidų atsisakoma, kaip brangių  ir neefektyvių, tačiau Sveikatos apsaugos ministerijos 
atstovai (dažniausiai aukščiausio lygio vadovai) dalyvauja TV laidose komentatorių statusu. 
 
Programinio laikotarpio pradžioje vyko daug aktyvaus konsultacinio darbo seminarų, mokymų, 
kuriuose platinamas (įskaitant ir regionus) parengtas leidinukas. Gaminat suvenyrus 
pasitelkiamos tik praktiškos priemonės. 
 
Pagrindiniai vykdytos komunikacijos bruožai: 
� Integruota BPD priemonės komunikacija į Sveikatos apsaugos ministerijos komunikacijos 
strategiją: viešinimo iniciatyvos neatsiejamos nuo bendros ministerijos komunikacijos 
politikos; 

� Išskirtinės akcijos susijusios su įvairesnių formų ieškojimu, dirbant su žiniasklaida: 
organizuojami pusryčiai su žurnalistais, vykdytas geriausios publikacijos konkursas. 
Netradicinių formų įtraukimas didina žiniasklaidos aktyvumą, darbas nesikoncentruoja į 
žiniasklaidos pirkimą (užsakomųjų straipsnių naudojimą); 

� Nedirbama su šiomis tikslinėmis grupėmis: institucijų ir viešųjų informavimo tinklų 
darbuotojais, politikais, valstybės tarnautojais. 

 
Tikslinė grupė 2005 m. – 2006 m. priemonės 

 Sveikatos apsaugos ministerija CPVA 
Institucijų ir  
viešųjų  
informavimo 
tinklų 
darbuotojai 

Ši tikslinė grupė nėra išskirta 
metiniuose veiklos planuose 

� Seminarai 
� Informacija tinklalapyje 

Pareiškėjai, 
projektų 
vykdytojai 

� Leidiniai, platinami per apskričių 
ir sav. gydytojų tarnybas 
(lankstinukai, bukletai, metodiniai 
leidiniai) 

� Seminarai 
� Konferencija 
� Informacija tinklalapyje 
� Reprezentacinės priemonės  
� Informaciniai renginiai 

� Užsakomieji straipsniai nacionalinėje ir 
specializuotoje žiniasklaidoje  

� Seminarai, atvirų durų dienos 
� Informacija tinklalapyje 
� Kvietimai teikti paraiškas 
� Konsultacijos telefonu, raštu 
 

Visuomenė � Leidiniai, platinami per apskričių 
ir sav. gydytojų tarnybas 
(lankstinukai, bukletai, metodiniai 
leidiniai) 

� Straipsniai, atsiradę po kontaktų 
su žurnalistais (išvykų) 

� Informacija tinklalapyje 
� Informaciniai renginiai 
� Reprezentacinės priemonės  
 

� Užsakomieji straipsniai nacionalinėje 
žiniasklaidoje 

� Dalyvavimas TV, radijo laidose, 
interviu teikimas 

� Informacija tinklalapyje 

Viešosios � Išvykos į projektų vietas � Pranešimai  žiniasklaidai 
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informacijos 
platintojai 
(visuomenės 
informavimo 
priemonės) 

� Informacija tinklalapyje 
� Pranešimai žiniasklaidai 
� Geriausios publikacijos konkursas 
� Teminiai susitikimai  

� Informacija tinklalapyje 
� Seminaras-ekskursija 

Politikai, 
valstybės 
tarnautojai, 
sav. ir apskr. 
darbuotojai 

Ši tikslinė grupė nėra išskirta 
metiniuose veiklos planuose 

� Informacija tinklalapyje 

Socialiniai-
ekonominiai 
partneriai 

� Išvykos į projektų vietas 
� Seminarai 
� Informacija tinklalapyje 
� Reprezentacinės priemonės  
� Leidiniai, platinami per apskričių 
ir sav. gydytojų tarnybas 
(lankstinukai, bukletai, metodiniai 
leidiniai) 

 

 

 
 
IVPK/ CPVA82 
 
IVPK vykdomos veiklos išskirtinumas nulemtas pačios BPD priemonės specifikos: veikla 
orientuojasi į viešojo sektoriaus pareiškėjus, o susidomėjimas ir viešinimas kitoms tikslinėms 
grupėms bei visuomenei vyksta pasitelkiant specializuotus partnerius (pvz. Infobalt, Žinių 
ekonomikos forumą) ir žiniasklaidą.  
 
Komunikacijai naudoti informaciniai leidiniai, lankstinukai, plakatai, platinti per viešos interneto 
prieigos taškus. Rengti užsakomieji straipsniai nacionalinėje ir specializuotoje žiniasklaidoje.  
 
Pagrindiniai vykdytos komunikacijos bruožai: 
� Išnaudojamas socialinių-ekonominių partnerių dėmesys: Infobalt, Žinių ekonomikos forumas 
tampa tinkamais informacijos skleidėjais; 

� Temos specifika apriboja „masinį“ patrauklumą žiniasklaidoje (informacinių technologijų 
tema nėra nacionalinės žiniasklaidos aktualijų sąraše) 

 
Tikslinė grupė 2005 m. – 2006 m. priemonės 
 IVPK CPVA 
Institucijų ir  
viešųjų  
Informavimo 
tinklų 
darbuotojai 

� Informaciniai renginiai 
� Informacinis leidinys, 
lankstinukai, plakatai 

� Seminarai 
� Aktualios informacijos talpinimas 
IVPK tinklalapyje 

 

� Seminarai 
� Informacija tinklalapyje 

                                                 
82 Administruojama BPD 3.3. priemonė „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ 



Viešumo ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą 2004 – 2006 m. vertinimo galutinė ataskaita 
 

 108 

Pareiškėjai, 
projektų 
vykdytojai 

� Informaciniai renginiai 
� Informacinis leidinys, 
lankstinukai, plakatai 

� Užsakomieji straipsniai 
nacionalinėje ir specializuotoje 
žiniasklaidoje  

� Seminarai 
� Aktualios informacijos talpinimas 
IVPK tinklalapyje 

 

� Užsakomieji straipsniai nacionalinėje ir 
specializuotoje žiniasklaidoje  

� Seminarai, atvirų durų dienos 
� Informacija tinklalapyje 
� Kvietimai teikti paraiškas 
� Konsultacijos telefonu, raštu 
 

Visuomenė � Informaciniai renginiai 
� Užsakomieji straipsniai 
nacionalinėje žiniasklaidoje  

� Dalyvavimas TV, radijo laidose, 
interviu teikimas 

� Aktualios informacijos talpinimas 
IVPK tinklalapyje 

� Reprezentaciniai suvenyrai 

� Užsakomieji straipsniai nacionalinėje 
žiniasklaidoje 

� Dalyvavimas TV, radijo laidose, 
interviu teikimas 

� Informacija tinklalapyje 

Viešosios 
informacijos 
platintojai 
(visuomenės 
informavimo 
priemonės) 

� Informaciniai renginiai 
� Aktualios informacijos talpinimas 
IVPK tinklalapyje 

� Pranešimai  žiniasklaidai 
� Informacija tinklalapyje 
� Komentarai žiniasklaidai 
� Informaciniai renginiai 
žiniasklaidai 

� Pranešimai  žiniasklaidai 
� Informacija tinklalapyje 
� Seminaras-ekskursija 

Politikai,valsty
bės tarnautojai, 
sav. ir apskr. 
darbuotojai 

� Informaciniai renginiai 
� Aktualios informacijos talpinimas 
IVPK tinklalapyje 

� Informacinis leidinys, 
lankstinukai, plakatai 

� Seminarai 
� Informacija tinklalapyje 

� Informacija tinklalapyje 

Socialiniai-
ekonominiai 
partneriai 

� Informaciniai renginiai 
� Aktualios informacijos talpinimas 
IVPK tinklalapyje 

� Bendradarbiavimas organizuojant 
bendrus renginius 
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Priedas Nr.5. BPD projektų lygmens atvejų studijos 
 

[pateikiamas atskiras dokumentas] 

 
 


