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Apibrėžimai ir santrumpos
Apibrėžimai ir
sutrumpinimai

Paaiškinimas

ASU

Aleksandro Stulginskio universitetas

Atviros prieigos
centras, APC

Mokslo ir studijų institucijoje arba institucijų tinkle dislokuota tam tikra mokslo ir
studijų infrastruktūra, kurios naudojimo tvarka nustatoma Reglamentu ir APC
administravimo taisyklėmis

BMV

Bendroji nacionalinė mokslinių tyrimų bei pramonės administravimo programa

ES

Europos Sąjunga

FTMC

Fizinių ir technologijos mokslų centras

Integruoti mokslo,
studijų ir verslo
centrai; Slėniai

Mokslinių tyrimų, studijų ir imlaus žinioms verslo potencialas (subjektų visuma),
sutelktas vienoje teritorijoje, turintis bendrą arba susijusią infrastruktūrą ir
kryptingai prisidedantis prie žinių visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo,
Lietuvos ūkio konkurencingumo stiprinimo

Jungtinių tyrimų
programos, JTP

Rezultatų, kuriuos numatoma pasiekti plėtojant atitinkamo sektoriaus mokslinius
tyrimus ir ekonominę veiklą ir įgyvendinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros projektus ir programas, finansuojamus ES struktūrinių fondų ir
nacionalinių fondų lėšomis, visuma

KTCP

Komunikavimo ir technologijų perdavimo centras

KTU

Kauno technologijos universitetas

LR

Lietuvos Respublika

LSDI

Sodininkystės ir daržininkystės institutas (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo
centro filialas)

LSMU

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

MITA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

MOSTA

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

MSI

Mokslo ir studijų institucijos (pvz.: Vilniaus universitetas, Kauno Technologinis
universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas ir kt.)

MTEP

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

MTEP infrastruktūra

Instituciniai, materialiniai, informaciniai viešojo sektoriaus ištekliai, reikalingi
atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas

MTEP intelektini
potencialas

Mokslininkai, kiti tyrėjai ir specialistai, vykdantys MTEP veiklą, jų kvalifikacija
ir patirtis

MTEP paslaugos

MTEP infrastruktūros pagrindu teikiamos paslaugos – moksliniai ir taikomieji
tyrimai, inkubavimas, mokymai, laboratorijų ir įrangos nuoma, kt.

MTEP infrastruktūros
projektai

Esami 20 MTEP infrastruktūros projektai, apibrėžti Slėnių programose, kurias
sudaro 14 Švietimo ir mokslo ministerijos projektų ir 6 Ūkio ministerijos
projektai bei kiti projektai, minimi Slėnių programose

Prekių ženklo stiliaus
vadovas

Vizualinių prekių ženklo standartų ir reglamentų rinkinys apibrėžiantis
organizacijos (paslaugos, produkto) vizualinį identitetą ir jo taikymo reikalavimus

Pritraukimo
instrumentai

Mokslinių tyrimų, tyrėjų mobilumo, studijų programų kūrimo ir kt. projektai, taip
pat įvairūs finansavimo mechanizmai, kurių pagalba tikslinės grupės skatinamos
(joms sudaromos sąlygos) užsiimti MTEP veikla ir naudotis MTEP paslaugomis.
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Apibrėžimai ir
sutrumpinimai

Paaiškinimas

Slėnių nacionalinis
prekių ženklas

Lietuvos Slėnius, jų infrastruktūrą, paslaugas, intelektinį potencialą, kuriamus
rezultatus ir pritraukimo instrumentus korporaciniu lygmeniu atstovaujantis
prekių ženklas, subjektų visuma

Slėnių nacionalinio
prekių ženklo
operatorius (NPŽO)

Paskirtoji institucija (viena iš šiuo metu egzistuojančių) kuriai būtų priskirtos
Slėnių rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategijos
įgyvendinimo funkcijos

Slėnių stebėsenos grupė
(SG)

Organizacinė struktūra, skirta stebėti JTP ir Slėnių programų įgyvendinimą. Šiuo
sutartyje apibrėžtu laikotarpiu SG funkcijas atliks „Technopolis Consulting Group
Belgija“ ir „Ernst & Young Baltic“ konsorciumas

Slėnių stebėsenos
projektas

Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) ir jungtinių tyrimų programų
įgyvendinimo stebėsenos projektas

ŠMM

Švietimo ir mokslo ministerija

SVV

Smulkus ir vidutinis verslas

TG

Tikslinė grupė

ŪM

Ūkio ministerija

VDU

Vytauto Didžiojo universitetas

Versli Lietuva

Pelno nesiekianti viešoji įstaiga, kurios veiklos tikslai yra 1) tenkinti viešuosius
interesus ir vykdyti visuomenei naudingą veiklą skatinant verslumą, didinant
Lietuvos įmonių konkurencingumą bei padedant Lietuvos įmonėms įsiskverbti ir
įsitvirtinti tarptautinėse rinkose; 2) per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą
gerinti verslo aplinką Lietuvoje teikiant informaciją, susijusią su paslaugomis ir
gaminiams galiojančiomis techninėmis taisyklėmis bei užtikrinant galimybę
elektroninėmis priemonėmis atlikti visas procedūras ir formalumus, reikalingus
norint teikti paslaugas 1

VGTU

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

VU

Vilniaus universitetas

1

LR Ūkio ministro 2011 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 4–304 patvirtinti „Viešosios įstaigos „Versli Lietuva“
įstatai“
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1. Įvadas
2008 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą steigti penkis integruotus mokslo, studijų
ir verslo centrus (Slėnius), kurių tikslas yra konkrečiose geografinėse vietovėse sutelkti mokslinių
tyrimų, studijų ir imlaus žinioms verslo potencialą (subjektų visumą), kuris, turėdamas bendrą arba
susijusią infrastruktūrą, kryptingai prisidėtų prie žinių visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo ir
Lietuvos ūkio konkurencingumo stiprinimo.
Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) ir Ūkio ministerija (ŪM) skyrė iki 400 milijonų eurų Slėnių
programoms įgyvendinti pagal Nacionalinę kompleksinę programą (NKP) ir Bendrąją nacionalinę
mokslinių tyrimų ir mokslo bei pramonės bendradarbiavimo programą (BMV). Šių lėšų pagrindu šiuo
metu vykdomų 20 Slėnių ir JTP projektų įgyvendinimas jau gerokai pasistūmėjęs, o visi 20
infrastruktūrinių projektų turėtų būti įgyvendinti iki 2015 m. pabaigos.
Bendras investicijų į MTEP tikslas – sukurti modernią Lietuvos MTEP sistemos struktūrą, kuri leistų
padidinti Lietuvos mokslo, technologijų ir inovacijų sektoriaus potencialą bei proveržio į pasaulinę
rinką galimybes. Konkretus MTEP infrastruktūros projektų (investicijų programos dalies) tikslas –
parengti ir įgyvendinti pasaulinės klasės mokslinių tyrimų infrastruktūros sistemą Lietuvoje. Lietuvos
MTEP sistemos struktūra turėtų būti paremta aiškia organizacine struktūra, užtikrinančia efektyvų
mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimą, atvirą prieigą prie infrastruktūros bei sudarančia
prielaidas Lietuvos MTEP sektoriaus paslaugų eksportui.
Įgyvendinant Slėnių programas ir JTP kuriama vieša ES finansuojama MTEP infrastruktūra, todėl
viešinimas yra labai svarbi proceso dalis. Svarbu, kad procesas būtų kiek įmanoma skaidresnis, tuo
pačiu metu formuojant visuomenės pritarimą ir paramą. Šių MTEP infrastruktūros projektų viešinimo
gairių tikslas – turėti bendrą viešinimo strategiją ir pasiekti didesnio viešinimo veiklų efektyvumo ir
integracijos atskiruose projektuose, pateikti rekomendacijas ir planus atskirų MTEP infrastruktūros
projektų viešinimui, kurie padėtų užtikrinti, kad ES ir valstybės lėšomis finansuojamas MTEP
infrastruktūros projektų įgyvendinimo procesas būtų suvokiamas kaip skaidrus ir sulauktų visuomenės
pritarimo ir paramos.
Analizuojant dabartinę MTEP infrastruktūros projektų viešinimo situaciją paaiškėjo, kad su šiais
projektais susijusios informacijos viešojoje erdvėje nėra daug, viešinant projektus didžiąja dalimi
apsiribojama privalomosiomis ir bazinėmis su ES parama įgyvendinamų projektų viešinimo
priemonėmis (informaciniai stendai, lipdukai, kai kuriais atvejais – pranešimai spaudai ar
publikacijos). Tačiau siekiant, kad visuomenė ir kitos tikslinės grupės būtų išsamiai informuotos apie
Slėnių programą ir atskirus įgyvendinamus infrastruktūros projektus, šios priemonės nėra
pakankamos.
Šiose viešinimo gairėse ir planuose MTEP infrastruktūros projektai apibrėžiami kaip 20 integruotuose
mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose) įgyvendinamų infrastruktūros projektų, kurių
įgyvendinimo biudžetą didžiąja dalimi sudaro ES paramos lėšos (priklausomai nuo projekto – 85
proc. / 95 proc.), o viešinimo principai ir priemonės apibrėžiamos iki to laikotarpio, kol baigiamas
infrastruktūros projekto, finansuojamo ES fondų lėšomis, įgyvendinimas.
Šiuo metu Slėnių infrastruktūros projektai yra skirtingose įgyvendinimo stadijose, keletas iš jų jau yra
užbaigti, kitų projektų įgyvendinimas numatomas skirtingais laikotarpiais per tris ateinančius metus
(iki 2015 m. pabaigos):
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Eil. Nr.

I.
I.1.

I.2.

II.
II.1.

II.2.

II.3.

II.4.

II.5.

III.
III.1.

III.2.

III.3.

Projektai

2011 m.
Metai
2012 m.
2013 m.
Ketvirčiai I II III IV I II III IV I II III IV

Slėnis „Jūrinis“
Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir
studijų infrastruktūros atnaujinimas
(„JŪRA“)
Inžinerinių tinklų ir susisiekimo
komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos
mokslo ir technologijų mokslo parko
infrastruktūros plėtra Jūriniame Slėnyje
Slėnis „Nemunas“
Agrobiotechnologijų, miškininkystės,
biomasės energetikos, vandens ir
biosistemų inžinerijos MTEP centrų,
aukštojo mokslo studijų ir susijusios
infrastruktūros plėtra bei mokslo ir
studijų institucijų reorganizavimas
Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir
gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų
infrastruktūra
Maisto mokslo ir technologijų MTEP
infrastruktūros plėtra ir mokslinio
potencialo konsolidacija
Integruoto mokslo, studijų ir verslo
centro (Slėnio) "Nemunas"
komunikavimo ir technologijų
perdavimo centro ir jo infrastruktūros
sukūrimo I etapas: atviros prieigos
vaisių ir daržovių perdirbimo
technologijų modeliavimo laboratorijos
steigimas
Integruoto mokslo, studijų ir verslo
centro (Slėnio) "Nemunas"
komunikavimo ir technologijų
perdavimo centro ir jo infrastruktūros
sukūrimo II etapas: KTPC
infrastruktūros ir materialinės bazės
formavimas
Slėnis „Santaka“
Nacionalinio atviros prieigos MTEP
centro sukūrimas Kauno technologijos
universitete
"Santakos" Slėnio naujausių farmacijos
ir sveikatos technologijų centro
sukūrimas
Nacionalinio atviros prieigos ateities
energetikos technologijų mokslo centro

I

2014 m.
II III IV

I

2015 m.
II III IV

12.31

07.31

01.31

06.30

03.31

09.30

08.10

06.30

12.31

07.31
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Eil. Nr.

Projektai

2011 m.
Metai
2012 m.
2013 m.
Ketvirčiai I II III IV I II III IV I II III IV

I

2014 m.
II III IV

I

2015 m.
II III IV

sukūrimas
III.4. Slėnio "Santaka" technologijų

IV.
IV.1.
IV.2.
IV.3.
IV.4.
IV.5.

IV.6.

V.
V.1.
V.2.
V.3.

perdavimo ir verslo inkubatoriaus bazės
įkūrimas
Slėnis „Santara“
Jungtinio gyvybės mokslų centro
sukūrimas
Jungtinio inovatyvios medicinos centro
įsteigimas
Jungtinio gamtos tyrimų centro (JGTC)
įkūrimas
Informacinių technologijų atviros
prieigos centro sukūrimas
IKT ir bio technologijų parkų ir įmonių
"plyno lauko" investicijų teritorijos
inžinerinių tinklų ir susisiekimo
komunikacijų įrengimas bei IKT verslo
inkubatoriaus ir technologijų centro
statyba ir įrengimas
Bio technologijų parko verslo
inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų
pastatymas ir įrengimas
Slėnis „Saulėtekis“
Nacionalinio fizinių ir technologijos
mokslų centro sukūrimas
VGTU civilinės inžinerijos mokslo
centro plėtra
Tarptautinės prieigos lazerinio
komplekso "Naglis" sukūrimas

10.31

03.31

04.30

04.30

06.30

09.26

12.31

03.31

06.15

12.31

Lentelė Nr. 1. Preliminarus Slėnių infrastruktūros projektų įgyvendinimo grafikas2

Įgyvendinus MTEP infrastruktūros projektą (baigus įrangos įsigijimo, montavimo, statybos darbus) jų
įgyvendintojai (kartu su partneriais, kitais Slėnių dalyviais) turėtų vykdyti savarankišką komunikaciją
pagal ilgalaikę konkretaus projekto rinkodaros strategiją ir veiksmų planą, orientuotą į tikslinių grupių
pritraukimą (naudotis infrastruktūros projektų pagrindu teikiamomis paslaugomis ir kitomis
galimybėmis).
Rengiant bendras MTEP infrastruktūros projektų viešinimo gaires, planą ir atskirus MTEP
infrastruktūros projektų viešinimo planus išnagrinėti ES paramos viešinimo reikalavimai ir praktika,
egzistuojanti sistema, atskirų MTEP infrastruktūros projektų viešinimo patirtis ir viešinimo planai. Šią
ataskaitą sudaro keturios pagrindinės dalys:
 2-oje dalyje pateikiami Slėnių programos viešinimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimo

prioritetai (santrauka);

2

Pagal informaciniame portale esparama.lt pateikiamą MTEP infrastruktūros projektų informaciją
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 3-oje dalyje pateikiama ES paramos ir MTEP infrastruktūros projektų viešinimo principų ir

situacijos apžvalga ir bendros MTEP infrastruktūros projektų viešinimo gairės;
 4-oje dalyje pateikiamas bendras viešinimo planas MTEP infrastruktūros projektams;
 5-oje dalyje pateikiami atskiri 20-ies MTEP infrastruktūros projektų viešinimo planai.

Pirmasis („Slėnių programos viešinimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimo prioritetai (santrauka)“)
šios ataskaitos dokumentas skirtas Slėnių programos įgyvendinimą prižiūrinčioms ir
administruojančioms institucijoms, agentūroms ir MTEP infrastruktūros projektų įgyvendintojams,
jame apibrėžiami viešinimo veiklų prioritetai ir pateikiamos taktinio lygmens rekomendacijos bei
pavyzdžiai.
Antrasis („MTEP infrastruktūros projektų viešinimo gairės“) ir trečiasis („Bendras viešinimo planas
MTEP infrastruktūros projektams“) šios ataskaitos dokumentai skirti Slėnių programos įgyvendinimą
prižiūrinčioms ir administruojančioms institucijoms bei agentūroms, jame pateikiamos bendros gairės
ir veiksmų planas, apibrėžiantys MTEP infrastruktūros projektų viešinimo principus bei konkrečias
rekomenduojamas įgyvendinti papildomas infrastruktūros projektų viešinimo priemones. Šios
viešinimo gairės ir viešinimo planas turėtų padėti pasiekti didesnį viešinimo veiklų efektyvumą ir
integraciją atskiruose projektuose. Infrastruktūros projektų įgyvendintojams šie dokumentai naudingi
susipažįstant su bendrais su ES parama įgyvendinamų projektų viešinimo principais, papildomo ir
aktyvesnio projektų viešinimo nauda ir priemonėmis.
Ketvirtasis šios ataskaitos dokumentas „MTEP infrastruktūros projektų viešinimo planai“ skirtas
Slėnių programos infrastruktūros projektų įgyvendintojams, jame pateikiami atskirų infrastruktūros
projektų viešinimo planai, apibrėžiant viešinimo tikslus ir uždavinius, tikslines grupes, komunikacijos
žinias, rekomenduojamas įgyvendinti papildomas viešinimo priemones, apibrėžiami preliminarūs šių
viešinimo priemonių įgyvendinimo biudžetai. Remdamiesi pateikiamais viešinimo planais,
infrastruktūros projektų įgyvendintojai galės tiksliau planuoti ir suaktyvinti savo įgyvendinamų
projektų viešinimo veiklas, užtikrinti savalaikį bei išsamų tikslinių grupių informavimą apie
įgyvendinamus projektus ir apie Slėnių programą.
Šioje ataskaitoje pateikiamos MTEP infrastruktūros projektų gairės, bendras MTEP
infrastruktūros projektų viešinimo planas ir atskiri MTEP infrastruktūros projektų viešinimo
planai skirti visuomenės informavimo veikloms planuoti ir įgyvendinti laikotarpiu iki MTEP
infrastruktūros projektų įgyvendinimo pabaigos. Iki infrastruktūros projektų įgyvendinimo
pabaigos būtina pasirengti veiklos planais paremtas atskirų projektų „pardavimo“ strategijas ir
veiksmų planus.
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2. Slėnių programos viešinimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimo
prioritetai (santrauka)
2.1. Slėnių programos ir MTEP infrastruktūros projektų viešinimo situacija
Šiuo metu su Slėnių programa ir atskirais infrastruktūros projektais susijusios informacijos viešojoje
erdvėje (žiniasklaidoje, taip pat susijusių valdžios bei mokslo ir studijų institucijų komunikacijos
kanaluose) nėra daug. Slėnių programa ir atskiri infrastruktūros projektai žiniasklaidoje nušviečiami
epizodiškai, valdžios bei mokslo ir studijų institucijų komunikacijos kanaluose pateikiama įstatyminio
pobūdžio informacija (strategijos, koncepcijos, programos, kt., jų ištraukos), nėra komunikuojamos
aiškios žinios, kurios aiškiai perteiktų visos programos ir atskirtų projektų paskirtį, naudą ir būsimus
rezultatus.
Viešinant atskirus projektus apsiribojama privalomosiomis ir bazinėmis su ES parama įgyvendinamų
projektų viešinimo priemonėmis (informaciniai stendai, lipdukai, retai – pranešimai spaudai ar
publikacijos).
Tačiau siekiant, kad visuomenė ir kitos tikslinės grupės būtų išsamiai informuotos apie visą Slėnių
programą ir atskirus įgyvendinamus infrastruktūros projektus, jų (ir skiriamų investicijų) poreikį,
naudą ir rezultatus šios priemonės nėra pakankamos.

2.2. Slėnių programos ir MTEP infrastruktūros projektų viešinimo uždaviniai,
prioritetai, atsakomybės ir vaidmenys
2.2.1. Slėnių programos ir MTEP infrastruktūros projektų viešinimo uždaviniai ir prioritetai
Atsižvelgiant į esamą Slėnių programos ir atskirų MTEP infrastruktūros projektų viešinimo situaciją
rekomenduojama:
 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie MTEP infrastruktūros projektus

pateikimą ir atspindėjimą ŠMM ir ŪM visuomenės informavimo kanaluose ir
priemonėse:
-

Peržiūrėti egzistuojančius ŠMM ir ŪM visuomenės informavimo (viešinimo)
planus ir į jų apimtis įtraukti Slėnių programos kryptį (įgyvendinant „Viešinimo
planas MTEP infrastruktūros projektams“ priemones), informaciją pateikti
institucijų tinklapiuose, išnaudoti esamas visuomenės informavimo programas
(pvz.: „Programa 2015“).

 Vykdyti aktyvesnį tikslinių grupių informavimą apie konkrečių MTEP infrastruktūros

projektų įgyvendinimo eigą, naudą ir rezultatus projektų vykdytojų lygmeniu:
-

Numatyti galimybes (žmogiškuosius ir finansinius resursus) MTEP infrastruktūros
projektų įgyvendintojams, kad jie galėtų įgyvendinti atskirų MTEP infrastruktūros
projektų viešinimo veiklas (remiantis „Viešinimo planai kiekvienam MTEP
infrastruktūros projektui“ pateikiamais planais).

-

Paskirti MTEP infrastruktūros projektų įgyvendintojų atstovus, kurie būtų
atsakingi už atskirų MTEP infrastruktūros projektų viešinimo veiklų įgyvendinimą
ir jų koordinavimą su MSI, ŠMM, ŪM, MOSTA.

 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie MTEP infrastruktūros projektus
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pateikimą bendrose ES paramos viešinimo priemonėse:
-

Informacijos apie Slėnių programą ir atskirus MTEP infrastruktūros projektus
pateikimas visuomenės informavimo tinklapyje esparama.lt, nacionaliniuose ES
paramos viešinimo renginiuose (pvz.: „ES projektų mugė“).

2.2.2. Slėnių programos ir MTEP infrastruktūros projektų viešinimo atsakomybės ir vaidmenys
Atsižvelgiant į egzistuojančią ES paramos viešinimo praktiką, apibrėžiamos šios Slėnių programos
dalyvių atsakomybės ir vaidmenys viešinimo procese:
 ŠMM ir ŪM:


Informuoja bendrai apie visą Slėnių programą ir MTEP infrastruktūros projektus, jų
įgyvendinimo eigą, rezultatus ir naudą koordinuojamame sektoriuje.
-

Pvz.: „Lietuvoje kuriama moderni bazė mokslinių tyrimų plėtrai ir mokslo bei
verslo bendradarbiavimo skatinimui. Tai sukuria galimybes naujų konkurencingų
verslo paslaugų ir produktų, verslų kūrimuisi, Lietuvos talentų išlaikymui ir
susigrąžinimui.”

 Projektų vykdytojai:


Informuoja apie konkretų MTEP infrastruktūros projektą, jo įgyvendinimo eigą,
rezultatus ir naudą.
-

Pvz.: „Įgyvendinant projektą <...> atidaryta pirmoji Lietuvoje moderni <...>
laboratorija, suteikianti iki šiol Lietuvos verslininkams neprieinamas galimybes
testuoti <...>. Projekto atstovai džiaugiasi, kad laboratorijos paslaugos sulaukia vis
didesnio Lietuvos verslo įmonių susidomėjimo.“

-

Pvz.: „Įgyvendinat projektą <...> kuriamas verslo inkubatorius, kuris jau sulaukė
didelio susidomėjimo iš jaunųjų verslininkų.“

-

Pvz.: „Įgyvendinus projektą <...> bus sukurta 81 bendra darbo vieta mokslinių
tyrimų srityje.“

Rekomenduojama paskirti agentūrą (MITA, MOSTA, kt.), kuri būtų atsakinga už Slėnių programos
viešinimą ir viešinimo veiklų koordinavimą ir, bendradarbiaudama su ŠMM, ŪM, kitomis
agentūromis ir MTEP infrastruktūros projektų įgyvendintojais, užtikrintų viešinimo veiklų
efektyvumą bei integraciją.

2.3. Slėnių programos ir MTEP infrastruktūros projektų viešinimo žinios
Vykdant viešinimo veiklas, Slėnių programos ir MTEP infrastruktūros projektų viešinimo žinios
skirstomos į du lygmenis:
 Korporacinį (nacionalinio, strateginio lygmens informacija ir žinios, kuriomis pristatomos ir

pagrindžiamos bendros valstybės investicijos į MTEP sektorių ir konkrečiai Slėnių
programą) ir
 Projektų (su konkrečiais MTEP infrastruktūros projektais susijusi informacija ir žinios,

kuriomis pristatomos ir pagrindžiamos investicijos į konkrečius MTEP infrastruktūros
projektus, argumentuojamas jų poreikis, nauda ir rezultatai).
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Slėnių programos ir MTEP infrastruktūros projektų viešinimo (komunikacijos) temos ir raktiniai
žodžiai pagal skirtingus viešinime dalyvaujančius veikėjus:
Komunikacijos lygmenys

Temos ir raktiniai žodžiai komunikacijai
Temos:
 Lietuvos inovacijų strategija;

LR
VYRIAUSYBĖ,
LR
PREZIDENTAS

Ekonominis šalies konkurencingumas;
Mokslo ir verslo bendradarbiavimas.
Raktiniai žodžiai:
 Inovacijos; Proveržis;

Konkurencingumas; Pridėtinė vertė;
Inovatyvus verslas; „Atviras Lietuvos
inovacijų tinklas“; Žinių branduoliai.
Temos:
 Mokslo ir verslo bendradarbiavimas;

Slėnių koncepcija; Slėnių programa;
Investicijos ir būsimi rezultatai;
ŠMM, ŪM,
AGENTŪROS

Raktiniai žodžiai:
 Mokslo ir studijų kokybė; Mokslo

konkurencingumas; Verslo
konkurencingumas; Paslaugos verslui;
Žinių branduoliai; Talentų išlaikymas ir
pritraukimas; Darbo vietos.
Temos:
 MTEP infrastruktūros projektas; Projekto

PROJEKTŲ ĮGYVENDINTOJAI

įgyvendinimo poreikis, procesas, nauda
ir rezultatai; Paslaugos ir
bendradarbiavimo galimybės.
Raktiniai žodžiai:
 Atnaujinimas; Tobulinimas; Nauja įranga

(įsigijimas); Naujos galimybės,
paslaugos, produktai; Darbo vietos;
Bendradarbiavimo sutartys; Efektyvus ir
skaidrus lėšų panaudojimas.
Lentelė Nr. 2. Komunikacijos lygmenys, temos ir raktiniai žodžiai komunikacijai

2.3.1. Korporacinės viešinimo žinios
Už korporacinių viešinimo žinių sklaidą atsakingos valstybinės institucijos (ŠMM, ŪM) ir Slėnių
programos įgyvendinimo procese dalyvaujančios agentūros (MOSTA, MITA). Korporacinės žinios
formuojamos „programos ir poreikio“ ir „naudos ir rezultato“ principu:


Programos ir poreikio [„kodėl Lietuvai reikia Slėnių programos?“]:


Lietuva, siekdama didinti ekonominį šalies konkurencingumą, sustiprinti švietimo ir
mokslo, inovacijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei mokslo ir verslo
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bendradarbiavimo sistemą pasitelkė ES paramos ir biudžeto lėšas.




ES paramos ir biudžeto lėšomis įgyvendinama Slėnių programa ir 20 MTEP
infrastruktūros projektų, kurių pagrindu kuriamas „Atviras Lietuvos Inovacijų Tinklas“
su penkiais branduoliais (Slėniais) Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Naudos ir rezultatų [„kam ir kodėl naudinga Slėnių programa?“]:


Įgyvendinama Slėnių programa ir kuriama moderni MTEP infrastruktūra:
-

Sustiprina šalies švietimo ir mokslo sektoriaus kokybę, mokslo ir studijų įstaigų
konkurencingumą.

-

Sudaro sąlygas didinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, kurti ir vystyti
inovatyvų ir konkurencingą verslą.

-

Didina ekonominį šalies konkurencingumą, sukuria sąlygas užsienio investicijų
pritraukimui r verslo vystymui.

-

Padeda spręsti socialines problemas – kuriamos naujos darbo vietos, išlaikomas
personalas ir studentai, sprendžiama „protų nutekėjimo“ problema.

2.3.2. MTEP infrastruktūros projektų3 viešinimo žinios
Už projektų viešinimo žinių sklaidą atsakingi MTEP infrastruktūros projektų įgyvendintojai. Jų
pagalba tikslinės grupės informuojamos apie atskirus infrastruktūros projektus, jų poreikį, naudą ir
rezultatus.
Vykdant konkrečių MTEP infrastruktūros projektų viešinimą komunikacijos žinios formuluojamos
atsižvelgiant į konkretaus projekto specifiką ir nurodant pagrindinę projekto įgyvendinimo paskirtį,
naudą ir rezultatus, pvz.:
 Įgyvendinus projektą „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas, studijų infrastruktūros

atnaujinimas” bus sukurtas žinių ekonomikos branduolys Klaipėdos mieste:


Sutelkta, atnaujinta ir optimizuota infrastruktūra – įkurtas mokslinių tyrimų centras, 4
mokslinės laboratorijos, 10 mokomųjų laboratorijų (auditorijų), laboratorinė ir
ekspedicinė įranga (daugiafunkcis laivas).



Šios investicijos leis sustiprinti jūrinių mokslinių tyrimų ryšius su studijomis, plėtoti
aukščiausio lygio mokslinį bendradarbiavimą, integruoti mokslinį potencialą į verslą.

MTEP infrastruktūros projektų viešinimo žinios papildomos konkrečiais investicijų rezultatų
panaudojimo pavyzdžiais, nurodant: konkrečius mokslinio bendradarbiavimo pavyzdžius, verslui
teikiamas paslaugas, pasirašytas bendradarbiavimo sutartis, suteiktų / planuojamų suteikti paslaugų
kiekį, sukurtas naujas darbo vietas ir kt.

3

20 Slėnių programos rėmuose (penkiuose integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose))
įgyvendinamų MTEP infrastruktūros projektų.
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2.4. MTEP infrastruktūros projektų viešinimo veiklų pavyzdys
Kiekvieno MTEP infrastruktūros projekto viešinimo priemonių turinys priklauso nuo jo specifikos.
Žemiau pateikiamas vieno MTEP infrastruktūros projekto viešinimo priemonių kalendoriaus
pavyzdys. Įgyvendinat viešinimo priemones būtina įvertinti projekto įgyvendinimo eigos aplinkybes,
darbų statusus ir kt.
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Viešinimo priemonės (pvz.)

2013
1

2

2014
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

2015
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tikslinių grupių apklausa
Operatyvinis viešinimo
veiklų planas
Projekto aprašas
Informacinis lankstinukas
Projekto prezentacija
Projekto video pristatymas
Kontaktų sąrašas
Nuolatinis informavimas apie
projekto eigą nuosavuose
kanaluose
Pranešimas spaudai: „<...>
laukia naujų galimybių“
Pranešimas spaudai: „<...>
pasiekė vienintelis Lietuvoje“
Pranešimas spaudai: „Metų
pabaigoje laukiama <...>
atidarymo“
Pranešimas spaudai: „Verslas
ir mokslas sutarė dėl
bendradarbiavimo“
Publikacija: „Naujos
galimybės mokslui ir verslui“
Publikacija: „<...> mokslų
ateitis“
Publikacija: "Ko ieško
konkurencingas verslas?“
Renginys žiniasklaidai:
„Projekto pristatymas“
Renginys žiniasklaidai:
„Naujos patalpos ir įranga“
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12

Reportažas televizijoje:
„<...> srities laukia ženklūs
pokyčiai“
Reportažas televizijoje:
„Sukurtos naujos galimybės
<...>“
Atidarymo renginys
Apskrito stalo diskusija:
„Galimybės verslui“
Atvirų durų dienos
Pristatymas nacionaliniuose
ir regioniniuose švietimo ir
mokslo sektoriaus
renginiuose („Mokymasis
Studijos Karjera“, „Aukštųjų
mokyklų mugė“)
Pristatymas nacionalinio
lygmens ES paramos
renginiuose ir projektuose
(„ES paramos projektų
mugė“, „Europos burės“)
__ - Nauja viešinimo priemonė
__ - Tęsiama arba periodiškai atnaujinama viešinimo priemonė
Lentelė Nr. 3. MTEP infrastruktūros projektų viešinimo veiklų pavyzdys
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3. Bendros viešinimo gairės visiems MTEP infrastruktūros projektams
Įgyvendinant Slėnių projektus ir JTP kuriama vieša ES finansuojama MTEP infrastruktūra, todėl
viešinimas yra labai svarbi proceso dalis. Svarbu, kad procesas būtų kiek įmanoma skaidresnis, tuo
pačiu metu formuojant visuomenės pritarimą ir paramą. Šių MTEP infrastruktūros projektų viešinimo
gairių tikslas – turėti bendrą viešinimo strategiją ir pasiekti didesnio viešinimo veiklų efektyvumo ir
integracijos atskiruose projektuose, pateikti rekomendacijas ir planus atskirų MTEP infrastruktūros
projektų viešinimui, kurie padėtų užtikrinti, kad ES ir valstybės lėšomis finansuojamas MTEP
infrastruktūros projektų įgyvendinimo procesas būtų suvokiamas kaip skaidrus bei sulauktų
visuomenės pritarimo ir paramos.

3.1. Slėnių projektai ir visuomenės informavimas
3.1.1. ES parama MTEP infrastruktūros projektams
Remiantis 2007 m. Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtros koncepcija bei 2008 m.
patvirtinus penkių Slėnių programas buvo padėtas pagrindas Slėnių infrastruktūros plėtros projektų
įgyvendinimui. Pradinėje integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) koncepcijoje buvo
orientuojamasi į infrastruktūros slėniuose sukūrimą, žmogiškųjų ir institucinių resursų sutelkimą į
mokslinių tyrimų centrus. Tam buvo pasitelktos valstybės ir beveik vieną milijardą litų siekiančios ES
struktūrinės paramos lėšos – kuriami nauji šiuolaikiniai mokslo, studijų ir tyrimų korpusai, perkama
nauja mokslinių tyrimų įranga, kuriamos sąlygos vykdyti mokslinius tyrimus ir rengti specialistus.
Bendras visų MTEP infrastruktūros projektų biudžetas siekia daugiau nei 934 Lt mln. Lt, iš kurių
daugiau nei 85 proc. sudaro ES struktūrinės paramos lėšos. Šių projektų įgyvendinimui skiriamas net
ketvirtadalis visų šalies švietimui ir mokslui 2007 – 2013 m. numatytų daugiau kaip 4 mlrd. Lt ES
struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų (tuo pačiu sudaro ir nemenką dalį visoje 2007 – 2013 m.
periodu Lietuvai skirtoje 23,4 mlrd. Lt ES struktūrinėje paramoje). Šių investicijų pagrindu
sudaromos sąlygos modernios ir efektyvios Lietuvos švietimo ir mokslo, inovacijų, mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės plėtros sistemos, skatinančios šalies mokslo, verslo ir visos ekonomikos vystymąsi,
kūrimuisi.

3.1.2. MTEP infrastruktūros projektų viešinimas
Šiuo metu ES pramos panaudojimas švietimo ir mokslo srityje yra viešinamas skirtingais lygmenimis
(viešinimo veiklas vykdo Švietimo ir mokslo ministerija, projektų įgyvendintojai, viešojoje erdvėje
aktyviai diskutuojama apie mokslo ir studijų reformą). Kaip viena iš pagrindinių priemonių
informuoti visuomenę apie švietimo ir mokslo sektoriui skiriamą ES paramą bei jos pagrindu
įgyvendinamus pokyčius įgyvendinamas visuomenės informavimo projektas „Programa 2015“.
Tačiau informacijos, susijusios su MTEP infrastruktūros projektais (ir pačiais Slėniais), viešojoje
erdvėje nėra daug – Slėniai (jų projektai) minimi bendrame švietimo ir mokslo reformos, sektoriaus
pristatymo kontekste, tam tikrą informaciją pateikia projektų įgyvendintojai, tačiau dažniausiai
apsiribojama bazinėmis viešinimo priemonėmis (pranešimai spaudai, informaciniai stendai) Su
projektų įgyvendinimu (ir įgyvendinimo procesais) susijusios informacijos pateikiama nedaug, nėra
bendros (koordinuotos) reprezentacinės ar ataskaitinės informacijos apie ES paramos lėšų
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panaudojimą ir įsisavinimą Slėnių programų lygmenyje (pvz.: tinklapyje esparama.lt nėra visų MTEP
infrastruktūros projektų aprašymų, projektai nepateikiami tinklapyje esančiame ES paramos
„žemėlapyje“, ŠMM tinklapio skiltyje apie Slėnius pateikiama tik bazinė, įstatyminė informacija su
nuorodomis į detalius projektus), projektų įgyvendintojai nėra parengę detalių projektų viešinimo
planų (įgyvendinamos investiciniuose projektuose numatytos bendro pobūdžio viešinimo priemonės),
į viešinimo veiklas nėra aktyviai įsitraukę Slėnių asociacijos.
Įstatymai numato, kad projektų vykdytojai privalo vykdyti informavimo apie projektą (įgyvendinamą
su ES paramos lėšomis) veiksmus, kurie turi būti tiesiogiai proporcingi projekto veiklos apimčiai 4.
Nors teisės aktai apibrėžia, kad projektų viešinimo priemonių finansavimas gali būti numatomas
projektų paraiškose, neviršijant 0,5 procento projekto vertės5, tačiau daugelio MTEP infrastruktūros
projektų atveju viešinimo veiklai buvo numatytos ženkliai mažesnės sumos (nesiekiančios ir 0,05
bendros projekto vertės), kas lėmė, kad šiuo metu MTEP infrastruktūros projektai yra viešinami tik
naudojant privalomąsias viešinimo priemones, retai naudojamos papildomas viešinimo priemones.
Nors MTEP infrastruktūros projektai buvo patvirtinti 2008 m., tačiau realus projektų įgyvendinimas
prasidėjo tik 2010 m., tad projektų įgyvendinimas atsilieka nuo anksčiau numatytų terminų. Šiuo metu
planuojama, kad visi projektai bus įgyvendinti iki 2015 m. pabaigos. Svarbu pažymėti, kad pati Slėnių
idėja nėra vertinama vienareikšmiškai teigiamai, tad viešojoje erdvėje pasirodo kritiškos su Slėniais ir
juose įgyvendinamais MTEP infrastruktūros projektais susijusios informacijos, keliamos abejonės dėl
paramos šiai sričiai tikslingumo, panaudojimo efektyvumo ir netgi skaidrumo – ilgiau nei planuota
trunkantis projektų įgyvendinimas taip pat prisideda prie kritiškų nuomonių, kurios nebūtinai yra
pagrįstos realiais faktais, atsiradimo viešojoje erdvėje.
Tikėtina, kad artėjant 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos periodo pabaigai efektyvaus paramos
panaudojimo klausimai (pasiekti rezultatai) sulauks vis didesnio dėmesio, tuo pačiu didesnio dėmesio
gali sulaukti ir MTEP infrastruktūros projektai. Dėl to būtina užtikrinti, kad visuomenei ir
suinteresuotoms tikslinėms grupėms būtų pateikiama išsami ir objektyvi su projektų įgyvendinimu
susijusi informacija.

3.1.3. MTEP infrastruktūros projektų viešinimo patirtis užsienyje
Projekto „Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) ir jungtinių tyrimų programų
įgyvendinimo stebėsena“ užduoties „Rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo
strategija“ skyriuje „2. Slėnių rinkodara ir komunikacija. Tarptautinės tendencijos.“ buvo išanalizuota
skirtingų tarptautinių MTEP projektų ženklodaros ir rinkodaros komunikacijos patirtis. Analizė
atskleidė, kad tokio pobūdžio projektų viešinimui naudojamas pakankamai tradicinių komunikacijos
priemonių spektras – interneto svetainės (kaip pagrindinės informacijos apie projektą šaltinis),
socialinė žiniasklaida (kaip projekto dalyvių bendruomenės sutelkimo ir informacijos mainų įrankis),
leidiniai (kaip svarbiausių faktų apie projektą pateikimo tiesioginių susitikimų metu priemonė),
renginiai (kaip ryšių su svarbiausiomis tikslinėmis grupėmis užmezgimo, projektų galimybių
pristatymo priemonė), gerosios praktikos ir rezultatų komunikacija (kaip projekto potencialo ir

4

LR Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintos „Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklės“
5
LR Vyriausybės 2006 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1043 patvirtintos „Informacijos apie Europos Sąjungos
sanglaudos fondo teikiamą paramą viešinimo taisyklės"
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efektyvumo demonstravimo priemonė), video pristatymai (kaip reprezentacinė, sklaidą internete
skatinanti, projekto pristatymo priemonė).
Tarp analizuotų tarptautinių MTEP projektų pavyzdžių svarbu išskirti Rusijos „Skolkovo Inovacijų
Centro“ projektą, kuris pagal įgyvendinimo stadiją yra artimiausias šiandieninei Lietuvos MTEP
infrastruktūros projektų įgyvendinimo situacijai (t.y. projektas dar nėra iki galo įgyvendintas, aktyviai
vykdomi statybos darbai). „Skolkovo Inovacijų Centro“ projektas išsiskiria aiškia ir aktyvia
įgyvendinimo proceso komunikacija:
 Funkcionali ir išsamią bei struktūrizuotą informaciją pateikianti interneto svetainė

(pagrindinės su projektu ir su MTEP susijusios naujienos, informacijos struktūrizavimas
pagal tikslines grupes, infrastruktūros projektų aprašai ir pristatymai, vizualizacijos, kt.);
 Nuolatinis informavimas ir atsiskaitymas apie projekto įgyvendinimo procesą (pateikiamos

nuolatinės trumpos naujienos apie svarbiausius, kad ir smulkius, projekto įgyvendinimo
įvykius, atliekamus techninius darbus, naujas bendradarbiavimo sutartis ir pan., pateikiamos
lengvai suprantamos ir perskaitomos metinės ir mėnesinės projekto įgyvendinimo
ataskaitos, kt. su projekto įgyvendinimu susijusi informacija);
 Aktyvus projekto viešinimas žiniasklaidoje (pasitelkiant nacionalinio lygmens (centrinės

valdžios) įvaizdžio advokatus,
aktualizavimas ir pan.).

būsimų

projekto

rezultatų

ir

investicijų

naudos

Nors pats „Skolkovo Inovacijų Centro“ projektas gali būti vertinamas ir kritiškai, tačiau aktyvi šio
projekto įgyvendinimo proceso viešinimo veikla vertintina kaip sektinas pavyzdys – aktyvi ir išsami
komunikacija padeda kurti bendrą teigiamą projekto įvaizdį (ir atsverti ar neutralizuoti viešojoje
erdvėje pasirodančią kritiką), aktualizuoti jo svarbą, pagrįsti investicijas, jų rezultatus ir naudą, kurti
skaidriai įgyvendinamo projekto įvaizdį visuomenėje tarp esamų ir būsimų partnerių bei investuotojų.

3.1.4. Visuomenės nuomonė apie ES paramą
Analizuojant 2011 m. gyventojų apklausos apie 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą Lietuvai
duomenis6 matoma, kad pakankamai didelė visuomenės dalis pastebi švietimui ir mokslui skiriamą ES
struktūrinių fondų paramą (82 proc. mano, kad ES SF parama skiriama mokyklų ir universitetų
atnaujinimui, 61 proc. – studijų programų gerinimui aukštosiose mokyklose) ir pripažįsta jos naudą
(29 proc. iš ES SF paramos naudą asmeniškai pajutusių (tokių Lietuvoje yra 59 proc.) gyventojų
pajuto ją švietimo ir mokslo srityje (šiuo atžvilgiu švietimo ir mokslo sektorių lenkia tik paramos
naudos pajutimas transporto (61 proc.) bei žemės ūkio ir kaimo plėtros (39 proc.) sektoriuose), 4 proc.
teigia pajutę asmeninęs naudą moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai).
Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad Lietuvos gyventojai pakankamai kritiškai vertina su ES paramos
skaidrumu susijusius aspektus. 59 proc. gyventojų mano, kad ES parama yra skirstoma neskaidriai, 45
proc. – kad ES parama skirstoma neefektyviai, o 51 proc. – kad ES paramą jau gavę projektai yra
įgyvendinami neskaidriai. Tyrimai rodo, kad ES paramos efektyvumo ir skaidrumo vertinimas yra
glaudžiai susijęs su informacijos pakankamumu ir asmeninės paramos naudos pajutimu, tačiau 2011

6

„Gyventojų apklausa apie 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų paramą Lietuvai“ („Socialinės informacijos
centras“, 2011 m. rugpjūtis).
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m. „Spinter tyrimai“ gyventojų apklausos duomenys 7 rodo, kad net 55 proc. šalies gyventojų
nepakanka informacijos apie ES paramos naudą, o 61 proc. gyventojų nepakanka informacijos apie
tai, kaip įgyvendinami ES paramos projektai.
Šiuo metu nėra aiškių duomenų kiek apie MTEP infrastruktūros projektus yra informuotos ir kaip juos
vertina skirtingos visuomenės grupės, o ypatingai – mokslo ir studijų institucijų personalas,
mokslininkai ir tyrėjai bei studentai, kurie nėra tiesiogiai įtraukti į projektų įgyvendinimo procesus,
tačiau yra vieni iš svarbiausių įgyvendinamų projektų rezultatų naudotojų. Vykdant viešinimą
tikslingą išsiaiškinti šių tikslinių grupių informuotumo lygį bei nuomonę (bendrai apie MTEP
infrastruktūros projektų programą bei atskirus projektus) bei šių duomenų pagrindu koreguoti
(atnaujinti) viešinimo planus.

3.1.5. Visuomenės informavimo apie ES paramą lygmenys
Visuomenės informavimas apie ES paramą Lietuvoje vykdomas nuo 2004 m., kuomet šalis pirmą
kartą pradėjo naudotis ES fondų lėšomis. Įstatymai apibrėžia tam tikrus skirtingų su ES paramos
panaudojimu susijusių dalyvių vaidmenis visuomenės informavimo procese8:
 ES finansuojamų projektų vykdytojai informuoja visuomenę ir projektų tikslines auditorijas

apie ES finansavimą projektams ir jų vykdomas veiklas;
 Įgyvendinančiosios institucijos teikia informaciją pareiškėjams ir projektų vykdytojams apie

paraiškų teikimo ir vertinimo, projektų įgyvendinimo sąlygas;
 Ministerijos ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas pagal savo kompetencijos sritis

informuoja visuomenę, atitinkamas jos grupes, socialinius ir ekonominius partnerius apie ES
finansuojamų projektų atrankos kriterijus, ES paramos rezultatus, sukurtą pridėtinę vertę ir
naudą finansuojamose srityse ir konkrečiuose projektuose;
 Finansų ministerija, kaip ES paramos vadovaujančioji ir koordinuojančioji institucija, pagal

Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 III skyriaus 69 straipsnį viešai skelbia informaciją apie
ES finansuojamas veiksmų programas, pabrėždama ES vaidmenį, kas kartu su kitomis
priemonėmis prisideda prie to, kad ES fondų paramos panaudojimo procesas būtų skaidrus.

Remiantis nustatytais ES paramos viešinimo lygmenimis susiklostė praktika ES paramos viešinimą
vykdyti keturiais lygmenimis – projektų, programų, sektorių ir nacionaliniu:
 Projektų lygmuo – projektų vykdytojų atliekamas ES paramos viešinimas, dažniausiai

naudojant privalomąsias ES paramos viešinimo priemones (informaciniai ir nuolatiniai
stendai, pranešimai žiniasklaidai, leidiniai, renginiai);
 Programų lygmuo – administruojančių institucijų ar ministerijų atliekamas ES paramos,

skirtos vienai konkrečiai sričiai, viešinimas (pvz.: „Kaimo plėtros programa“, „Ekonomikos
skatinimo planas“, „Daugiabučių atnaujinimo programa“, „Programa 2015“ ir kt.);
7

„Šalies gyventojų informacijos apie Europos Sąjungos paramą pakankamumo vertinimo tyrimas“ („Spinter
Tyrimai“, 2011 m. rugpjūtis).
8
LR finansų ministro 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 1K-255 „Dėl Informavimo apie ES struktūrinę
paramą plano patvirtinimo“; LR Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir
funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės
paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“
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 Sektorių lygmuo – ministerijų atliekamas ES paramos, skirtos konkrečiam ūkio sektoriui,

viešinimas (pvz.: Žemės ūkio ministerija – ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai,
Aplinkos apsaugos ministerija – ES parama aplinkosaugai, Švietimo ir mokslo ministeriją –
ES parama švietimui ir mokslui (per programą „Programa 2015“) ir kt.);
 Nacionalinis lygmuo – Finansų ministerijos atliekamas ES paramos, skirtos visai šaliai,

viešinimas. ES paramos panaudojimo nacionaliniu mastu viešinimui sukurta ir naudojama
eilė priemonių, pvz.: interneto portalas esparama.lt, tradiciniai renginiai „Europos burės“,
„ES projektų mugė“, specialios visuomenės informavimo kampanijos ir kt.

Visuomenės informavimui apie ES struktūrinės paramos panaudojimą Lietuvos švietimui ir mokslui
Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina tęstinį visuomenės informavimo projektą „Programa
2015“, įgyvendinami MTEP infrastruktūros projektai turėtų būti vertinami kaip viena iš šios
programos sudedamųjų dalių.
Vykdant MTEP infrastruktūros projektų viešinimą bei siekiant didesnio viešinimo veiklų efektyvumo
bei integracijos atskiruose projektuose rekomenduojama laikytis egzistuojančios ES paramos
viešinimo praktikos, aktyviai išnaudoti jau sukurtus visuomenės informavimo kanalus bei priemones.

3.1.6. Projektų viešinimo paskirtis ir poreikis
Projektų viešinimas yra ne tik naudinga, bet ir privaloma veikla visiems projektams, gavusiems
finansavimą iš ES struktūrinių fondų. Reikalavimas viešinti projektą yra įtvirtintas Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklėse bei atitinkamame Europos Komisijos Reglamente. Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių 35 punkte projektų vykdytojai yra įpareigojami viešinti savo
projektą: „<...> projekto vykdytojas privalo vykdyti informavimo apie projektą veiksmus, kurie turi
būti tiesiogiai proporcingi projekto veiklos apimčiai.“9
Pagrindinis su ES parama įgyvendinamų projektų viešinimo tikslas – informuoti visuomenę, kokią
naudą Lietuvai ir jos gyventojams teikia įgyvendinami projektai, projektų grupės, projekto etapai,
schemos ir techninės paramos priemonės, bendrai finansuojami iš ES ir nacionalinių lėšų, taip pat
informuoti galutinius paramos gavėjus ir kitas suinteresuotas šalis apie paramos teikiamas
galimybes.10
Kiekvienas su ES parama sėkmingai įgyvendintas projektas prisideda prie bendro ES paramos
panaudojimo tikslo – sparčiai gerinti sąlygas dirbti, gyventi ir investuoti Lietuvoje, o vienas
svarbiausių viešinimo uždavinių – parodyti ES struktūrinių fondų indėlį įgyvendinant projektą. Tam,
kad apie struktūrinės paramos ir kiekvieno projekto naudą sužinotų visuomenė, itin svarbu
tinkamomis priemonėmis viešai skleisti projektą pristatančią informaciją. Efektyvus projektų
viešinimas taip pat prisideda prie:
 ES paramos panaudojimo skaidrumo ir efektyvumo užtikrinimo bei demonstravimo;
 Projektą vykdančios įmonės, įstaigos ar organizacijos įvaizdžio stiprinimo;

9

LR Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintos „Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklės“
10
LR Vyriausybės 2006 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1043 patvirtintos „Informacijos apie Europos Sąjungos
sanglaudos fondo teikiamą paramą viešinimo taisyklės"
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 Sukuria pagrindą ir padeda vykdyti tolimesnę projekto pagrindu sukurtą veiklą (teikti

paslaugas, parduoti produktus, kt.).

Siekiant, kad ES paramos panaudojimas įgyvendinat MTEP infrastruktūros projektus būtų vertinamas
kaip tikslingas, efektyvus ir skaidrus, būtina užtikrinti pakankamą visuomenės informuotumą apie šių
projektų įgyvendinimo eigą, naudą bei rezultatus. Išsamus visuomenės atstovų informavimas gali
sustiprinti ne tik visos švietimo ir mokslo sistemos reformos suprantamumą, pateisinti gyventojų
lūkesčius, gerinti administruojančių ir įgyvendinančių institucijų įvaizdį, visuomenės palankumą
įgyvendinamiems projektams, bet ir padėti stiprų pagrindą tolimesniam sėkmingam su ES parama
įgyvendinamų projektų funkcionavimui didinant jų žinomumą, teikiamų paslaugų ar kuriamų
produktų patrauklumą tikslinėms grupėms.

3.2. MTEP infrastruktūros projektų viešinimo modelis
Vykdant MTEP infrastruktūros projektų viešinimą bei siekiant didesnio viešinimo veiklų efektyvumo
bei integracijos atskiruose projektuose rekomenduojama laikytis egzistuojančios ES paramos
viešinimo praktikos, aktyviai išnaudoti jau sukurtus visuomenės informavimo kanalus bei priemones.
Atsižvelgiant į tai išskiriami trys pagrindiniai tikslinių grupių informavimo „lygmenys“:
 Projektų vykdytojų:


Informuojama apie konkretų MTEP infrastruktūros projektą, jo įgyvendinimo eigą,
rezultatus ir naudą.

 ŠMM ir ŪM:


Informuojama bendrai apie MTEP infrastruktūros projektus, jų įgyvendinimo eigą,
rezultatus ir naudą koordinuojamame sektoriuje (ŠMM – ES parama mokymuisi visą
gyvenimą, švietimui ir mokslui, inovacijoms, ŪM – ES investicijos verslo plėtrai ir
inovacijoms).

 Finansų ministerija:


Informuojama bendrai apie ES paramos panaudojimą įgyvendinant MTEP
infrastruktūros projektus, jų įgyvendinimo eigą, rezultatus ir naudą nacionaliniu lygiu.
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PROJEKTŲ VYKDYTOJAI
(MTEP infrastruktūros projektas)

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA (“Programa 2015”)
ŪKIO MINISTERIJA

FINANSŲ MINISTERIJA
(Integruotos ES paramos viešinimo priemonės)

TIKSLINĖS GRUPĖS
SPECIFINĖS, SEGMENTUOTOS

BENDROS, MASINĖS

Paveikslas Nr. 1. MTEP infrastruktūros projektų viešinimo schema

3.3. MTEP infrastruktūros projektų viešinimo kryptys
Atsižvelgiant į aukščiau apibrėžtus pagrindinius tikslinių grupių informavimo „lygmenis“ MTEP
infrastruktūros projektų viešinimas vykdomas trim kryptimis – „nacionalinis“, „programos“ ir
„projektų“:
 Nacionalinis:


Turinys: bazinės informacijos apie su ES parama įgyvendinamų MTEP infrastruktūros
projektus pateikimas, skirtos paramos apimtys, jos įsisavinimo lygis, pasiekti projekto
rezultatai.



Žinios: įgyvendinat MTEP infrastruktūros projektus ES parama įsisavinama skaidriai ir
efektyviai.



Priemonės: integruoto ES paramos viešinimo priemonės (tinklapis esparama.lt,
tradiciniai renginiai, ataskaitinė informacija, kt.).



Atsakingas: FM (pagal ŠMM, ŪM ir projektų vykdytojų pateikiamą informaciją).

 Programos:


Turinys: strateginio pobūdžio informacija apie visą MTEP infrastruktūros projektų
programą – bendra ES paramos suma, jos įsisavinimas, kuriami rezultatai ir nauda,
MTEP infrastruktūros projektų įgyvendinimo reikšmė bendrame ES paramos
mokymuisi visą gyvenimą, švietimui ir mokslui, inovacijoms, ir verslo plėtrai
kontekste. MTEP infrastruktūros projektų įgyvendinimo eiga, nauda ir rezultatai
(slėnių, visos programos lygmeniu). ES finansinis įnašas bei vaidmuo įgyvendinant
MTEP infrastruktūros projektus švietimo ir mokslo reformos kontekste, paramos
poveikis švietimo ir mokslo sektoriui, šalies ekonominiam ir socialiniam vystymuisi.



Žinios: MTEP infrastruktūros projektų įgyvendinimas sudaro sąlygas modernios ir
efektyvios Lietuvos švietimo ir mokslo, inovacijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros sistemos, skatinančios šalies mokslo, verslo ir visos ekonomikos vystymąsi,
kūrimuisi.



Priemonės: ŠMM ir ŪM informacijos kanalai bei priemonės (interneto svetainės,

23

leidiniai, renginiai, kt.), specialūs visuomenės informavimo projektai („Programa
2015”, „Studijuok Lietuvoje”, kt.).


Atsakingas: ŠMM ir ŪM.

 Projektų:


Turinys: konkretaus MTEP infrastruktūros projekto įgyvendinimo eiga, nauda ir
rezultatai.



Žinios: Pagal projekto specifiką, taip pat pagrindinė žinia.



Priemonės: MTEP infrastruktūros projektų viešinimas vykdomas remiantis
infrastruktūros projektų įgyvendinimo (veiklų) kalendoriais ir pagrindiniais ES paramos
viešinimo principais, pagal kuriuos išskiriami trys pagrindiniai MTEP infrastruktūros
projektų viešinimo etapai – „projekto pradžia“, „projekto eiga“ ir „projekto
rezultatai“11:
1. Projekto pradžia:
-

Informavimas apie projekto įgyvendinimo pradžią, investuojamas lėšas,
planuojamą įgyvendinto projekto naudą tikslinėms grupėms (tiesioginiams naudos
gavėjams, plačiajai visuomenei, regionui, šaliai ir kt.).

2. Projekto eiga:
-

Informavimas apie įdomius ir išskirtinius projekto aspektus, projekto
įgyvendinimo eigą, pasiektus tarpinius rezultatus, projekto pokyčius (pvz., apimtis,
tobulinimas, kalendorius), aktualizuojama planuojama įgyvendinto projekto nauda
tikslinėms grupėms (tiesioginiams naudos gavėjams, plačiajai visuomenei,
regionui, šaliai ir kt.), sprendžiama problematika.

3. Projekto rezultatai:


Projekto rezultatų pristatymas suinteresuotoms tikslinėms grupėms, apčiuopiamos
naudos tikslinėms grupėms pademonstravimas pasitelkiant konkrečius pavyzdžius.

Atsakingas: Projektų įgyvendintojai

Detalus rekomenduojamų MTEP infrastruktūros projektų programos viešinimo priemonių planas
pateikiamas skyriuje „4. Viešinimo planas MTEP infrastruktūros projektams“. Rekomendacijos
atskirų MTEP infrastruktūros projektų viešinimui pateikiamos skyriuje „5. Viešinimo planai
kiekvienam MTEP infrastruktūros projektui“.

3.4. Visuomenės informavimo tikslai ir uždaviniai
Visuomenės informavimo apie MTEP infrastruktūros projektus tikslai:
 Supažindinti tikslines grupes su įgyvendinamais MTEP infrastruktūros projektais, jų

tikslingumu, paskirtimi ir nauda gyventojams ir informuoti apie įgyvendinamų MTEP
infrastruktūros projektų tarpinius ir galutinius rezultatus, ES paramos lėšų panaudojimo
MTEP infrastruktūros projektuose eigą ir efektyvumą.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad už ES paramos lėšas įgyvendinami MTEP

11

„ES fondų lėšomis finansuojamų projektų viešinimo gairės“, LR finansų ministerija.
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infrastruktūros projektai kryptingai prisideda prie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos
stiprinimo, kuria sąlygas inovatyvaus ir konkurencingo verslo vystymui, šalies ekonominio
konkurencingumo didinimui ir taip prisideda prie kiekvieno žmogaus asmeninės gerovės.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad ES parama įgyvendinant MTEP infrastruktūros

projektus, taip pat ir bendrai švietimo ir mokslo srityje, panaudojama tikslingai,
administruojama efektyviai ir skaidriai.

Visuomenės informavimo apie MTEP infrastruktūros projektus uždaviniai:
 Vykdyti aktyvų tikslinių grupių informavimą apie konkrečių MTEP infrastruktūros projektų

įgyvendinimo eigą, naudą ir rezultatus projektų vykdytojų lygmeniu;
 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie MTEP infrastruktūros projektus

pateikimą ir atspindėjimą įgyvendinat projektą „Programa 2015“, informacijos pateikimą
ŠMM ir ŪM visuomenės informavimo kanaluose ir priemonėse;
 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie MTEP infrastruktūros projektus

pateikimą bendrose ES paramos viešinimo priemonėse.

3.5. Visuomenės informavimo tikslinės grupės
Visuomenės informavimo apie MTEP infrastruktūros projektus tikslinės grupės, atsižvelgiant į jų
santykį su įgyvendinamais projektais, jų rezultatais ir informacinius poreikius, skirstomos į šiuos
pagrindinius segmentus:
Tikslinė grupė

Detalizavimas

Tiesioginiai paramos gavėjai

Mokslo ir studijų institucijos ir jų padaliniai atsakingi už projektų
įgyvendinimą, projektų partneriai, slėnių asociacijos.

Politikos formuotojai ir
vykdytojai

LR Seimas, LR Vyriausybė, Švietimo ir mokslo bei Ūkio
ministerijos,
kitos
ministerijos,
paramos
panaudojimą
administruojančios ir prižiūrinčios institucijos bei įstaigos.

Suinteresuoti paramos
panaudojimo rezultatais

Akademinė
bendruomenė,
žiniasklaida,
nevyriausybinės
organizacijos, visuomeninės iniciatyvos, nepriklausomi ekspertai,
visuomenės veikėjai, politikai ir politinės partijos, vietos
savivalda, ūkio subjektai.

Tiesioginiai galutinės naudos
gavėjai

Projektus įgyvendinančių mokslo ir studijų institucijų personalas,
mokslininkai ir tyrėjai, studentai;
Kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų
mokslininkai ir tyrėjai, studentai, moksleiviai;
Ūkio subjektai, verslo įmonės, potencialūs
investuotojai, juos atstovaujančios organizacijos.

Tiesiogiai nesuinteresuoti
projektų įgyvendinimo
rezultatais

personalas,
partneriai

ir

Lietuvos gyventojai, visuomenė plačiąja prasme.
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Lentelė Nr. 4. Visuomenės informavimo tikslinių grupių segmentai

3.6. Visuomenės informavimo žinios
Vienas pagrindinių visuomenės informavimo apie MTEP infrastruktūros projektus tikslų –
iškomunikuoti šių projektų įgyvendinimo naudą, kuri strateginiu lygmeniu apibrėžiama integruotų
mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijoje12.
Vykdant visuomenės informavimą apie MTEP infrastruktūros projektus pagrindinė viešinimo žinia
apibrėžiama kaip:
 MTEP infrastruktūros projektų įgyvendinimas sudaro sąlygas modernios ir efektyvios

Lietuvos švietimo ir mokslo, inovacijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
sistemos, skatinančios šalies mokslo, verslo ir visos ekonomikos vystymąsi, kūrimuisi.

Papildomos viešinimo žinutes bei argumentai:
 MTEP infrastruktūros projektų įgyvendinimas didina ekonominį šalies konkurencingumą:


Sudaromos sąlygos kurti naujus aukštą pridėtinę vertę turinčius produktus ir paslaugas,
pritraukti užsienio investicijas, stiprinti pasaulinio lygio mokslo pažangą ir ilgalaikį
šalies konkurencingumą, kt.

 MTEP infrastruktūros projektų įgyvendinimas sudaro sąlygas kurti ir vystyti inovatyvų ir

konkurencingą verslą:


Infrastruktūros pagrindu teikiamos mokslinių tyrimų paslaugos vietiniam verslui,
sudaromos sąlygos konkurencingų žinioms imlių naujų verslų, paslaugų ir produktų
kūrimuisi, užtikrinama ūkio šakų plėtra, didinamos investicijos į mokslinius tyrimus ir
inovacijas, kt.

 Moderni MTEP infrastruktūra sustiprina šalies švietimo ir mokslo sektoriaus kokybę,

mokslo ir studijų įstaigų konkurencingumą:


Aukštos kokybės studijos Lietuvoje, geresnės mokslinės veiklos ir studijų sąlygos,
aukšto lygio specialistų rengimas, aukšto lygio specialistų pritraukimas, „protų
cirkuliacija“, papildomos lėšos iš mokslinių tyrimų, mokslo ir studijų veiklos
komercializavimas, kt.

 Įgyvendinant MTEP infrastruktūros projektus sprendžiamos socialinės problemos:


„Protų nutekėjimo“ problemos sprendimas, personalo ir studentų išlaikymas, naujų
darbo vietų kūrimas, kt.

 MTEP infrastruktūros projektai įgyvendinami skaidriai ir efektyviai:


MTEP infrastruktūros projektai įgyvendinami pagal patvirtintas šalies inovacijų
vystymo strategijas, projektai įgyvendinami laiku ir numatytomis apimtimis, kt.



ES paramos lėšos skiriamos remiantis aiškiais prioritetais ir taisyklėmis, kurių
vykdymas yra prižiūrimas ir kontroliuojamas.



ES paramos investicijomis sukurtais rezultatais įvairiose ūkio srityse gerinama visų

12

LR Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1318 patvirtinta „Integruotų mokslo, studijų ir verslo
centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcija“
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Lietuvos žmonių gyvenimo kokybė.


ES paramą administruojančios institucijos veikia skaidriai, atsiskaito ir teikia
paaiškinimus tikslinėms grupėms dėl priimamų sprendimų, iškylančių klausimų.

Vykdant konkrečių MTEP infrastruktūros projektų viešinimą komunikacijos žinios formuluojamos
atsižvelgiant į konkretaus projekto specifiką ir nurodant pagrindines projekto įgyvendinimo priežastis,
paskirtį, naudą ir rezultatus.
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4. Viešinimo planas MTEP infrastruktūros projektams
Viešinimo planas visai MTEP infrastruktūros projektų programai, nurodant pagrindines veiklas, biudžetą ir tvarkaraštį. Pateikiamas planas yra orientacinis.
Tam, kad būtų įgyvendinamos efektyvios visuomenės informavimo priemonės turi būti rengiami metiniai ir operatyviniai ketvirtiniai viešinimo planai.
Nr.

Informavimo ir viešinimo priemonė

Kiekis ir (ar)
intensyvumas,
mato vnt.

Įgyvendinimo
laikotarpis

Atsakingas

Vieneto
rinkos įkainis
(kainos ribos,
Lt be PVM)

Bendra kaina
(kainos ribos,
Lt be PVM)

1.

 Kiekybinis projektų vykdytojų, galutinės naudos gavėjų

3 (apklausa,
kartą per
metus)

2013 m. III
ketv., 2014 m.
IV ketv., 2015
m. IV ketv.

ŠMM, ŪM

20.000,00 –
25.000,00

60.000,00 –
75.000,00

1 (aprašas,
parengiamas ir
atnaujinamas
kartą per
metus)

2013 m. IV ketv.

ŠMM, ŪM

- (* rengiamas
pagal projektų
aprašus,
atsakingos
institucijos
žmogiškųjų
resursų kaštai)

-

2.

ir visuomenės nuomonės tyrimas (reprezentatyvi
apklausa):
- Įvertinimas mokslo ir studijų institucijų personalo,
mokslininkų ir tyrėjų, studentų bei visuomenės
informuotumas apie MTEP infrastruktūros projektus
ir šių projektų įgyvendinimo vertinimas.
- Tyrimo pagrindu nustatomi tikslinių grupių
informaciniai poreikiai, koreguojami ir atnaujinami
ilgalaikiai ir operatyviniai viešinimo planai.
 Informacinis MTEP infrastruktūros projektų aprašas
- Parengiamas detalus MTEP infrastruktūros projektų
aprašas pristatantis visus ES lėšomis finansuojamus
MTEP infrastruktūros projektus, jiems skiriamą
finansavimą, projektų įgyvendinimo eigą, naudą ir
rezultatus, lėšų įsisavinimo lygį;
- Rengiant aprašą pateikiama trumpa informacija apie
kiekvieną projektą su iliustracijomis (projekto
vizualizacijos, kt.);
- Aprašas publikuojamas ŠMM, ŪM ir susijusių
institucijų (MITA, MOSTA, kt.) interneto svetainėse,
projekto „Programa 2015” interneto svetainėje,
informacija pateikiama publikavimui esparama.lt
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Nr.

Informavimo ir viešinimo priemonė

3.



4.



5.



6.



svetainėje.
Informacinis MTEP infrastruktūros projektų leidinys
(brošiūra, A5 formato apie 20 psl. brošiūra, spalvota,
4+4, 5000 tiražas)
- MTEP infrastruktūros projektų aprašo pagrindu
parengiamas elektroninis ir spausdintas informacinis
leidinys, kuris platinamas renginių ir susitikimų metu,
elektroninis variantas publikuojamas susijusių
institucijų interneto svetainėse.
MTEP infrastruktūros projektų video pristatymas
- 5–10 min. informacinis MTEP infrastruktūros
projektų
pristatymas
pateikiant
pagrindinę
informaciją apie projektų paskirtį, naudą ir rezultatus,
ES paramos panaudojimą.
- Video pristatymas publikuojamas ŠMM, ŪM ir
susijusių institucijų (MITA, MOSTA, kt.) interneto
svetainėse, projekto „Programa 2015” interneto
svetainėje, video dokumentų dalinimosi svetainėse
(youtube.com, vimeo.com, kt.).
Informacinės medžiagos publikavimas nacionalinėje
spaudoje
- Informacinės publikacijos, rubrikos nacionalinėje
spaudoje pristatančios MTEP infrastruktūros projektų
įgyvendinimo eigą, naudą ir rezultatus, sėkmės
istorijas.
Informacinės medžiagos publikavimas specializuotoje
spaudoje
- Informacinės publikacijos, rubrikos specializuotoje

Kiekis ir (ar)
intensyvumas,
mato vnt.

Įgyvendinimo
laikotarpis

Atsakingas

Vieneto
rinkos įkainis
(kainos ribos,
Lt be PVM)

Bendra kaina
(kainos ribos,
Lt be PVM)

1 (brošiūra,
5000 tiražas)

2013 m. IV ketv.

ŠMM, ŪM

13.000,00 –
15.000,00

13.000,00 –
15.000,00

1 (video
pristatymas)

2013 m. III ketv.

ŠMM, ŪM

7.000,00 –
10.000,00

7.000,00 –
10.000,00

10 (publikacija,
kartą per
ketvirtį, su
iliustracijomis,
700 cm2)

2013 m. III ketv.
– 2015 m. IV
ketv.

ŠMM, ŪM

3.500,00 –
5.300,00

35.000,00 –
53.000,00

10 (publikacija,
kartą per
ketvirtį, su

2013 m. III ketv.
– 2015 m. IV
ketv.

ŠMM, ŪM

4.550,00 –
7.800,00

45.500,00 –
78.000,00
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Nr.

Informavimo ir viešinimo priemonė

7.



8.



9.



10.



11.



spaudoje pristatančios MTEP infrastruktūros projektų
įgyvendinimo eigą, naudą ir rezultatus, sėkmės
istorijas.
Informacinės medžiagos publikavimas regioninėje
spaudoje
- Informacinės publikacijos, rubrikos regioninėje
spaudoje pristatančios MTEP infrastruktūros projektų
įgyvendinimo eigą, naudą ir rezultatus, sėkmės
istorijas.
Informacinės medžiagos skelbimas televizijos kanaluose
- Informaciniai pranešimai, rubrikos nacionalinėse
televizijose (žinių ir specializuotos laidos)
pristatančios
MTEP
infrastruktūros
projektų
įgyvendinimo eigą, naudą ir rezultatus, sėkmės
istorijas.
Informacinės medžiagos skelbimas radijo stotyse
- Informaciniai pranešimai, rubrikos nacionaliniuose
radijuose (žinių ir specializuotos laidos) pristatančios
MTEP infrastruktūros projektų įgyvendinimo eigą,
naudą ir rezultatus, sėkmės istorijas.
Informacinės medžiagos publikavimas interneto
portaluose
- Informaciniai
pranešimai,
rubrikos
naujienų
portaluose pristatančios MTEP infrastruktūros
projektų įgyvendinimo eigą, naudą ir rezultatus,
sėkmės istorijas.
MTEP
infrastruktūros
projektų
pristatymas

Įgyvendinimo
laikotarpis

Atsakingas

Vieneto
rinkos įkainis
(kainos ribos,
Lt be PVM)

Bendra kaina
(kainos ribos,
Lt be PVM)

10 (publikacija,
kartą per
ketvirtį, su
iliustracijomis,
520 cm2)

2013 m. III ketv.
– 2015 m. IV
ketv.

ŠMM, ŪM

1.550,00 –
4.000,00

15.500,00 –
40.000,00

10 (reportažas,
kartą per
ketvirtį, 2 min.)

2013 m. III ketv.
– 2015 m. IV
ketv.

ŠMM, ŪM

2.800,00 –
9.200,00

28.000,00 –
92.000,00

10 (reportažas,
kartą per
ketvirtį, 2 min.)

2013 m. III ketv.
– 2015 m. IV
ketv.

ŠMM, ŪM

210,00 –
400,00

2.100,00 –
4.000,00

10 (publikacija,
kartą per
ketvirtį)

2013 m. III ketv.
– 2015 m. IV
ketv.

ŠMM, ŪM

1.800,00 –
2.600,00

18.000,00 –
26.000,00

5 (kartą per

2013 m. III ketv.
– 2015 m. IV

ŠMM, ŪM

10.000,00 –

50.000,00 –

Kiekis ir (ar)
intensyvumas,
mato vnt.
iliustracijomis,
700 cm2)
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Nr.

12.

Informavimo ir viešinimo priemonė

Kiekis ir (ar)
intensyvumas,
mato vnt.

nacionaliniuose renginiuose
pusmetį)
- MTEP infrastruktūros projektų pristatymas ES
paramos, mokslo ir studijų, verslo renginiuose
(„Mokymasis Studijos Karjera“, „Aukštųjų mokyklų
mugė“, „ES paramos projektų mugė“, „Europos
burės“, kt.).
 MTEP infrastruktūros projektų vykdytojų visuomenės informavimo ir viešinimo priemonės
- Įgyvendinamos pagal atskirus planus

Įgyvendinimo
laikotarpis

Atsakingas

ketv.

2013 m. III ketv.
– 2015 m. IV
ketv.

Projektų
vykdytojai

Vieneto
rinkos įkainis
(kainos ribos,
Lt be PVM)

Bendra kaina
(kainos ribos,
Lt be PVM)

15.000,00

75.000,00

Pagal atskirus
planus

Pagal atskirus
planus

Viso:

274.100,00 –
468.000,00
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5. Viešinimo planai kiekvienam MTEP infrastruktūros projektui
5.1. MTEP infrastruktūros projektų viešinimo planų įvertinimas
Analizuojant Slėnių infrastruktūros projektų viešinimo patirtį paaiškėjo, kad nei vieno iš MTEP infrastruktūros projektų atveju nėra parengti projektų
viešinimo planai 13 . Viešinant MTEP infrastruktūros projektus numatyta įgyvendinti tik privalomąsias ES paramos viešinimo priemones – įrengti
aiškinamuosius ir nuolatinius informacinius stendus, pažymėti įsigytą įrangą, kai kuriais atvejais – pranešimų žiniasklaidai ar straipsnių forma informuoti apie
projektų vykdymo pradžią, eigą ir rezultatus.
Analizuojant MTEP infrastruktūros projektų viešinimo praktiką taip pat galima pastebėti, kad viešojoje erdvėje pateikiama tik minimali informacija apie
MTEP infrastruktūros projektų pobūdį, investuojamas lėšas, planuojamą įgyvendinto projekto naudą tikslinėms grupėms. Dažniausiai apsiribojama
pakankamai abstrakčios ir pernelyg įstatyminio pobūdžio informacijos publikavimu interneto šaltiniuose pateikiant nuorodas į projektų įgyvendinimą
reglamentuojančius įstatyminius dokumentus. Jei patrauklesnio pobūdžio informacija ir buvo rengiama bei publikuojama žiniasklaidoje, šiuo metu ji sunkiai
surandama ir pasiekiama tikslinėms grupėms.

5.2. Bendros rekomendacijos dėl MTEP infrastruktūros projektų viešinimo priemonių
5.2.1. Viešinimo priemonės ir tikslinės grupės

13

Tiesiogiai
nesuinteresuoti
projektų
įgyvendinimo
rezultatais

Tiesioginiai
galutinės
naudos gavėjai

Tikslinės grupės

Suinteresuoti
paramos
panaudojimo
rezultatais

Viešinimo priemonė

Politikos
formuotojai ir
vykdytojai

Eil. Nr.

Tiesioginiai
paramos gavėjai

MTEP infrastruktūros projektų viešinimui rekomenduojama naudoti šias viešinimo priemones (įgyvendinamos ir derinamos tarpusavyje atsižvelgiant į
tikslines grupes):

Remiantis MTEP infrastruktūros projektų vykdytojų pateikta informacija.
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1.

Tikslinių grupių informuotumo ir nuomonės tyrimai

+

+

++

++

2.

Informacinis projekto aprašas

+

+

++

++

+

3.

Informacinis projekto leidinys

++

+

+

4.

Projekto prezentacija

++

+

++

5.

Kontaktų sąrašai

6.

Nuolatinis informavimas apie projekto įgyvendinimo eigą

+

++

++

+

7.

Pranešimai žiniasklaidai

+

++

+

++

8.

Renginiai žiniasklaidai

+

++

9.

Informacinė medžiaga nacionalinėje spaudoje

+

++

+

++

10.

Informacinė medžiaga regioninėje spaudoje

+

++

+

++

11.

Informacinė medžiaga specializuotoje spaudoje

+

++

++

+

12.

Informacinė medžiaga interneto portaluose

++

+

++

13.

Informacinė medžiaga televizijoje

++

+

++

14.

Informacinė medžiaga radijuje

++

+

++

15.

Infrastruktūros projekto darbų pabaigos / atidarymo renginiai

+

++

+

16.

Projekto video pristatymas

++

+

++

17.

Infrastruktūros projekto galimybių pristatymo, „apskrito stalo“ diskusijų
renginiai

+

++

18.

Infrastruktūros projekto populiarinimo, „atvirų durų“ renginiai

+

++

+

19.

Infrastruktūros projekto pristatymas nacionaliniuose švietimo ir mokslo
sektoriaus renginiuose

++

+

++

20.

Infrastruktūros projekto pristatymas nacionaliniuose ES renginiuose

++

++

+

+

21.

Infrastruktūros projekto pristatymas teminėse konferencijose,
seminaruose

+

++

++

++

++
+

++
++

++

++

Lentelė Nr. 5. Tikslinės grupės ir viešinimo priemonės*
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* Žymėjimas:
 „++“ – prioritetinė viešinimo priemonė tikslinei grupei;
 „+“ – neprioritetinė viešinimo priemonė tikslinei grupei;
 „ “ – tikslinei grupei viešinimo priemonė nėra taikoma.

5.2.2. Viešinimo priemonių detalizavimas
Eil. Viešinimo priemonė
Nr.
1.
Tikslinių grupių
informuotumo ir
nuomonės tyrimai

Viešinimo priemonės aprašymas

Tikslinės grupės

 Rekomenduojama atlikti kiekybines apklausas, kurių pagalba būtų įvertinamas

 Tiesioginiai galutinės naudos





2.

Projekto aprašas





tikslinių grupių informuotumas apie įgyvendinamus MTEP infrastruktūros projektus,
nustatomas įgyvendinamų viešinimo priemonių efektyvumas ir informaciniai tikslinių
grupių poreikiai (ar pakanka informacijos apie projektą, ar žinoma, kokias paslaugas
ar produktus projektas siūlo (siūlys), ar žinoma apie galimybes pasinaudoti
būsimomis (esamomis) paslaugomis ir pan.).
Tikslinių grupių informuotumo ir nuomonės tyrimams rekomenduojama naudoti
laisvos prieigos priemones (programas), tokias kaip „apklausa.lt“, „Google Docs“,
„surveymonkey.com“ ir kt. Esant galimybei apklausos atliekamos MSI
disponuojamomis priemonėmis.
MTEP infrastruktūros projektų lygmeniu rekomenduojama atlikti ne reprezentatyvias
visuomenės, o specifinių prioritetinių tikslinių grupių apklausas (orientuojantis į
tiesioginius galutinės naudos gavėjus, suinteresuotus paramos panaudojimo
rezultatais, politikos formuotojus ir vykdytojus).
Parengiama glausta informacija apie projekto pobūdį, investuojamas lėšas,
planuojamą įgyvendinto projekto naudą tikslinėms grupėms ir rezultatus, planuojamas
teikti (ar jau teikiamas) paslaugas, galimybes ir sąlygas jomis pasinaudoti, kontaktus
(asmenis ar padalinius), kurie gali pateikti detalią informaciją apie projektą.
Rengiant projekto aprašą rekomenduojama vengti specializuoto, mokslinio ir
techninio žodyno (ten, kur įmanoma), nedubliuoti MTEP infrastruktūros projektų
investiciniuose projektuose pateikiamos informacijos.

gavėjai
 Suinteresuoti paramos

panaudojimo rezultatais
 Tiesioginiai paramos gavėjai
 Politikos formuotojai ir
vykdytojai

 Suinteresuoti paramos

panaudojimo rezultatais
 Tiesioginiai galutinės naudos
gavėjai
 Tiesiogiai nesuinteresuoti
projektų įgyvendinimo
rezultatais
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 Projekto aprašas publikuojamas projekto vykdytojo, partnerių bei susijusių institucijų

ir įstaigų interneto svetainėse, esant poreikiui naudojamas rengiant kitą viešinimo ar
rinkodaros projekto vykdytojo ar partnerių medžiagą, leidinius.
3.

Informacinis leidinys
(lankstinukas)






4.

Projekto prezentacija





5.

Projekto video
pristatymas





 Tiesioginiai paramos gavėjai
 Politikos formuotojai ir

vykdytojai
Projekto aprašo pagrindu parengtas nedidelės apimties elektroninis ir spausdintas  Suinteresuoti paramos
leidinys (rekomenduojama – dvipusis A4, 2 lenkimai, spalvotas).
panaudojimo rezultatais
Spausdintas leidinys platinamas tiesioginių susitikimų su tikslinėmis grupėmis metu  Tiesioginiai galutinės naudos
(renginiai, tiesioginiai susitikimai, vizitavimai).
gavėjai
- Rekomenduojamas informacinio leidinio tiražas – 5.000 egz., tačiau informacinio  Tiesiogiai nesuinteresuoti
leidinio tiražą rekomenduojama nustatyti įvertinus projekto vykdytojo (MSI) ir
projektų įgyvendinimo
partnerių metinius veiklos planus (planuojamas organizuoti renginių, dalyvavimo
rezultatais
konferencijose, susitikimų su tikslinėmis grupėmis ir pan. skaičius).
Elektroninė informacinio leidinio versija skelbiama projekto vykdytojo ir susijusių
institucijų interneto svetainėse, platinama per internetines dokumentų sklaidos
programas (pvz.: Scribd.com, SlideShare.com ir kt.).
Projekto aprašo pagrindu parengiama projekto prezentacija (MS PowerPoint  Tiesioginiai galutinės naudos
formatu), kurioje pagrindinis dėmesys teikiamas informacijai apie planuojamus
gavėjai
projekto rezultatus ir naudą, planuojamas (ir esamas) galimybes, paslaugas ir  Politikos formuotojai ir
produktus tikslinėms grupėms, jų naudojimo sąlygas, projektų vykdytojų kontaktus
vykdytojai
(konkrečių specialistų ar padalinių).
 Suinteresuoti paramos
Projekto prezentacija naudojama projekto pristatymui tiesioginių susitikimų su
panaudojimo rezultatais
tikslinėmis grupėmis metu, taip pat skelbiama projekto vykdytojo ir susijusių
institucijų interneto svetainėse, platinama per internetines dokumentų sklaidos
programas (pvz.: Scribd.com, SlideShare.com ir kt.).
Projekto aprašo pagrindu parengiamas projekto video pristatymas, kuris papildomas  Suinteresuoti paramos
iliustratyvia ir išsamesne informacija apie projektą padedančia atskleisti projekto
panaudojimo rezultatais
esmę, kuriamas galimybes, rezultatus ir naudą.
 Tiesioginiai galutinės naudos
Galimi video pristatymo formatai ir turinys:
gavėjai
- Turinys: svarbiausi faktai apie projektą (projekto pobūdis, investuojamos lėšos,  Tiesiogiai nesuinteresuoti
planuojami įgyvendinto projekto rezultatai ir nauda tikslinėms grupėms,
projektų įgyvendinimo
planuojamos teikti (ar jau teikiamos) paslaugos, kontaktai), trumpi projektų
rezultatais
vykdytojų, partnerių, tiesioginių naudos gavėjų interviu / komentarai, sėkmės
istorijos, grafinė medžiaga (įranga, projekto vizualizacijos, kt.).
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Formatas: televizijos (video) reportažas, animacija, įgarsinta ir animuota
prezentacija, kt. Rekomenduojama trukmė: 3– 5 min. Projekto video pristatymas
rengiamas lietuvių kalba.
Projekto video pristatymo platinamas:
- Demonstruojamas projekto vykdytojo tiesioginių susitikimų su tikslinėmis
grupėmis, renginių metu;
- Elektroninė projekto video pristatymo versija publikuojama projekto vykdytojo ir
susijusių institucijų interneto svetainėse, video dokumentų dalinimosi svetainėse
(youtube.com, vimeo.com).
Parengiamas projektui aktualios žiniasklaidos (nacionalinės, regioninės,
specializuotos, kt.), projekto partnerių, susijusių institucijų ir įstaigų kontaktų
(atstovai, el. pašto adresai, telefonai) sąrašas (naudojamas įgyvendinat kitas viešinimo
priemones).
Kontaktų sąrašą rekomenduojama rengti bendradarbiaujant su projekto vykdytojo ir
partnerių viešųjų ryšių ar komunikacijos skyriais.
Rengiami trumpi tekstiniai informaciniai pranešimai apie projekto įgyvendinimo eigą
(įrangos įsigijimas, atgabenimas, pajungimas, statybų projekto įgyvendinimo eiga,
kt.), esant galimybei jie papildomi vizualine medžiaga (fotografijos).
Šie informaciniai pranešimai skelbiami projekto vykdytojo informacijos kanaluose:
- MSI, Slėnio asociacijos interneto svetainėse – naujienų arba specialioje, lengvai
prieinamoje, surandamoje skiltyje;
- MSI socialinės žiniasklaidos kanaluose (pvz.: „Facebook“, „Google+“, jei MSI
tokį kanalą, paskyrą turi);
- MSI
vidiniuose leidiniuose (spausdintiniuose ir elektroniniuose) –
naujienlaiškiuose, laikraščiuose, kt.
Pranešimai žiniasklaidai rengiami specialiomis projekto įgyvendinimo progomis,
tokiomis kaip darbų pradžia, įrangos įsigijimas / sumontavimas, ženklios projekto
dalies įgyvendinimas, viso projekto įgyvendinimas, kt.
Pranešimų žiniasklaidai turinio parengimui taip pat rekomenduojama išnaudoti
kontekstinius renginius ir įvykius, aktualius projekto vykdytojo MSI ar partnerių
įvykius (pvz.: „Pasaulinė aplinkos apsaugos diena“ (birželio 5 d.), „Pasaulinė
informacinių technologijų plėtros diena“ (spalio 10 d.), MSI sutarties su partneriais
-



6.

Kontaktų sąrašas





7.

Nuolatinis informavimas
apie projekto
įgyvendinimo eigą





8.

Pranešimai žiniasklaidai





 Tiesioginiai paramos gavėjai

 Tiesioginiai galutinės naudos

gavėjai
 Suinteresuoti paramos
panaudojimo rezultatais
 Politikos formuotojai ir
vykdytojai
 Tiesiogiai nesuinteresuoti
projektų įgyvendinimo
rezultatais
 Suinteresuoti paramos

panaudojimo rezultatais
 Tiesiogiai nesuinteresuoti
projektų įgyvendinimo
rezultatais
 Tiesioginiai galutinės naudos
gavėjai
36





9.

Straipsniai ir publikacijos







10.

Reportažai / pristatymai
televizijoje






11.

Reportažai / pristatymai
radijuje





12.

Renginiai žiniasklaidai

pasirašymas (nebūtinai tiesiogiai susijusios su įgyvendinamu projektu) su projekto
veikla susijusioje srityje ir pan.).
Pranešimai žiniasklaidai platinami pagal parengtą projektui aktualios žiniasklaidos
(nacionalinės, regioninės, specializuotos, kt.) kontaktų sąrašą, projekto partneriams ir
susijusioms institucijoms, publikuojami nuosavuose interneto kanaluose.
Platinant pranešimą spaudai pridedamas MTEP infrastruktūros projekto aprašas,
pateikiantis išsamią informaciją apie visą projektą.
Straipsniuose ir publikacijose pristatoma specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos naujovės, sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Straipsniai ir publikacijos skelbiami pasirinktoje žiniasklaidos priemonėje
(nacionalinėje, regiono, specializuotoje), publikuojami nuosavuose interneto
kanaluose.
Rekomendacijos dėl žiniasklaidos kanalų parinkimo pateikiamos skyriuje „5.2.3.
Rekomendacijos dėl žiniasklaidos kanalų parinkimo“.
Reportažuose pristatoma specifinė su projektu susijusi informacija – įgyvendinamos
naujovės, sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir naujos galimybės, ateities
perspektyvos, pristatomi su projekto įgyvendinimu susiję specialistai, sėkmės
istorijos, kt.
Reportažus / pristatymus rekomenduojama rengti nacionalinėse televizijos stotyse
turinčiose aukštą tikslinių grupių pasiekiamumą.
Rekomendacijos dėl televizijos kanalų parinkimo pateikiamos skyriuje „5.2.3.
Rekomendacijos dėl žiniasklaidos kanalų parinkimo“.
Reportažuose pristatoma specifinė su projektu susijusi informacija – įgyvendinamos
naujovės, sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir naujos galimybės, ateities
perspektyvos, pristatomi su projekto įgyvendinimu susiję specialistai, sėkmės
istorijos, kt.
Rekomendacijos dėl radijo kanalų parinkimo pateikiamos skyriuje „5.2.3.
Rekomendacijos dėl žiniasklaidos kanalų parinkimo“.

 Renginiai žiniasklaidai organizuojami išskirtinėmis projekto įgyvendinimo progomis

– įsigijus ir įdiegus išskirtinę įrangą, pabaigus esminį projekto įgyvendinimo etapą ar

 Politikos formuotojai ir

vykdytojai

 Suinteresuoti paramos

panaudojimo rezultatais
 Tiesiogiai nesuinteresuoti
projektų įgyvendinimo
rezultatais
 Tiesioginiai galutinės naudos
gavėjai
 Suinteresuoti paramos

panaudojimo rezultatais
 Tiesiogiai nesuinteresuoti
projektų įgyvendinimo
rezultatais
 Tiesioginiai galutinės naudos
gavėjai
 Suinteresuoti paramos

panaudojimo rezultatais
 Tiesiogiai nesuinteresuoti
projektų įgyvendinimo
rezultatais
 Tiesioginiai galutinės naudos
gavėjai
 Suinteresuoti paramos
panaudojimo rezultatais

37





13.

Projekto įgyvendinimo
pabaigos / atidarymo
renginys





14.

15.

visą projektą.
Renginys žiniasklaidai organizuojamas pasirenkant spaudos konferencijos formatą,
tačiau rekomenduojama pasitelkti ir papildomas, projekto pristatymą praturtinančias,
formas, pvz.: žiniasklaidos atstovų vizitas į objektą, įrangos demonstravimas, kt.
Renginio žiniasklaidai metu rekomenduojama parengti „informacinį paketą“
(aplanką), kuriame būtų pateikta visa su projektu susijusi dalomoji medžiaga (aprašai,
lankstinukai, prezentacijos, kt.).
Organizuojamas visiškai įgyvendinus projektą ir atidarant jį naudojimui.
Atidarymo renginiui rengiama atskira kūrybinė koncepcija, programa, parenkamos ir
įgyvendinamos viešinimo priemonės.
Organizuojant atidarymo renginį rekomenduojama išnaudoti visą viešinimo
priemonių spektrą ir užtikrinti visų tikslinių grupių atstovų dalyvavimą (pranešimas
žiniasklaidai ir spaudos konferencija (reportažai televizijoje, spaudoje, interneto
žiniasklaidoje), kvietimai dalyviams, renginio programos įgyvendinimas,
informavimas nuosavuose ir partnerių informacijos kanaluose, kt.).

Projekto galimybių
pristatymo renginiai,
„Apskrito stalo“
diskusijos

 Projekto galimybių pristatymo renginiai organizuojami tiesioginiams galutinės

Projekto populiarinimo,
„Atvirų durų“ dienos









 Tiesiogiai nesuinteresuoti

projektų įgyvendinimo
rezultatais
 Politikos formuotojai ir
vykdytojai

 Tiesioginiai paramos gavėjai
 Politikos formuotojai ir






vykdytojai
Suinteresuoti paramos
panaudojimo rezultatais
Tiesioginiai galutinės naudos
gavėjai
Tiesiogiai nesuinteresuoti
projektų įgyvendinimo
rezultatais
Tiesioginiai galutinės naudos
gavėjai

naudos gavėjams – verslo įmonėms, potencialiems partneriams ir investuotojams, jų
atstovams ir atstovaujančioms organizacijoms.
Projekto galimybių pristatymo renginių metu pateikiama specifinė su projektu susijusi
informacija aktuali konkrečiai renginyje dalyvaujančiai tikslinei grupei (pvz.:
galimybės ir paslaugos verslui, jų kaina, prieinamumas, kt.).
Organizuojamos įgyvendinus projektą ir pristatant jo rezultatus artimiausioms  Tiesioginiai galutinės naudos
tikslinėms grupėms (MSI personalui, mokslininkams ir tyrėjams, studentams,
gavėjai
moksleiviams, partneriams).
 Suinteresuoti paramos
Projekto populiarinimo, „atvirų durų“ dienos gali būti organizuojamos kartu su MSI
panaudojimo rezultatais
vykdomais, ar nacionalinio lygmens (pvz.: „Tyrėjų naktis“, „ES savaitė“, kt.)
renginiais, tarptautinėmis šventėmis.
Projekto populiarinimo, „atvirų durų“ dienų renginiuose rekomenduojama užtikrinti
su projektu susijusių specialistų, kurie galėtų pateikti išsamią informaciją apie
projekto naudą, rezultatus, galimybes pasinaudoti kuriamomis paslaugomis,
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16.

Projekto pristatymas
nacionaliniuose ir
regioniniuose švietimo ir
mokslo sektoriaus,
nacionalinio lygmens ES
paramos renginiuose ir
projektuose

dalyvavimą, pateikti ir demonstruoti informacinę ir reprezentacinę projekto medžiagą
(informacinis leidinys, prezentacija, video prezentacija).
 Projekto pristatymas nacionaliniuose ir regioniniuose švietimo ir mokslo sektoriaus,  Tiesioginiai galutinės naudos
nacionalinio lygmens ES paramos renginiuose ir projektuose (pvz.: „Mokymasis
gavėjai
Studijos Karjera“, „Aukštųjų mokyklų mugė“, „ES paramos projektų mugė“,  Suinteresuoti paramos
„Europos burės“, kt.).
panaudojimo rezultatais
 MTEP infrastruktūros projektai pristatomi nacionaliniu lygiu (kaip „atviras Lietuvos  Tiesiogiai nesuinteresuoti
inovacijų tinklas“), projektų vykdytojai užtikrina informacijos pateikimą (informacinė
projektų įgyvendinimo
medžiaga, prezentacijos, projekto įgyvendintojų dalyvavimo užtikrinimas, kt.).
rezultatais
Lentelė Nr. 6. Viešinimo priemonių detalizavimas

5.2.3. Rekomendacijos dėl žiniasklaidos kanalų parinkimo
Įgyvendinant viešinimo priemones žiniasklaidos kanaluose (publikuojant informaciją spaudoje, interneto portaluose, televizijoje, radijuje) rekomenduojama
remtis žiniasklaidos planavimo duomenimis, kurie pateikia informaciją apie demografinius ir socialinius tikslinės grupės bruožus bei konkrečiai tikslinei
grupei efektyviai pasiekti tinkamiausius žiniasklaidos kanalus.
MTEP infrastruktūros projektų viešinimas spaudoje, interneto portaluose, televizijoje ir radijuje yra nukreiptas į suinteresuotų paramos panaudojimo
rezultatais, tiesioginių galutinės naudos gavėjų ir tiesiogiai nesuinteresuotų projektų įgyvendinimo rezultatais tikslines grupes. Žiniasklaidos planavimo
požiūriu šios grupės detalizuojamos ir apibrėžiamos kaip:
 TG1: 17 – 35 m. Lietuvos gyventojai (baigiamųjų klasių moksleiviai, visų pakopų studentai, mokslo ir studijų institucijų personalas, mokslininkai ir

tyrėjai, akademinė bendruomenė);
 TG2: 35 m. ir vyresni Lietuvos gyventojai (visi Lietuvos gyventojai nepriklausomai nuo gyvenamos vietos ir socialinio statuso);
 TG3: statusams ABC1 priklausantys Lietuvos gyventojai

(A – išsilavinę vadovai ir profesionalai: išsilavinę aukščiausio bei vidutinio lygio
vadovai, atsakingi už platų personalo ratą; išsilavinę nepriklausomi arba dirbantys sau profesionalai. B – vidutinio lygio vadovai: išsilavinę
žemesnio–vidutinio lygio vadovai atsakingi už dalį personalo. C1 – išsilavinę ne fizinio darbo tarnautojai, kvalifikuoti darbininkai ir smulkaus
14

14

ESOMAR organizacijos patvirtintas socio-ekonominis kintamasis, kuris taikomas daugelyje pasaulio šalių, apibrėžiant socialinę-ekonominę gyventojų padėtį visuomenėje
ir parenkant efektyviausius tikslinių grupių pasiekimo kanalus (rengiant žiniasklaidos planus).
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verslo savininkai: žemesnio–vidutinio lygio vadovai, išsilavinę tarnautojai nedirbantys fizinio darbo, kvalifikuoti fizinio darbo darbininkai ir
smulkaus verslo savininkai.).

Remiantis šiomis socio–demografinėmis charakteristikomis MTEP infrastruktūros projektų viešinimui spaudoje, interneto portaluose, televizijoje ir radijuje
rekomenduojami šie kanalai15:
1) Spauda16:
Spauda
Savaitraščiai

Regioniniai dienraščiai

Nacionaliniai dienraščiai

Mėnesiniai leidiniai

Kanalas
15 minučių
Veidas
Valstiečių laikraštis
Valstybės žinios
Šiaulių kraštas
Kauno diena
Klaipėda
Panevėžio rytas
Lietuvos rytas
Respublika
Verslo žinios
IQ
Verslo klasė
Investuok
BZN Start

TG1 17-35 m.
Reach %
Reach'000
9,9
75
1
7
1
8
0,7
5
2,6
19
1,2
9
1,1
8
1
8
10,5
79
2,7
20
1,5
11
0,9
7
0,5
4
0,2
1
0,2
2

TG2 35+
Reach %
Reach'000
6,9
104
2,4
36
2,7
40
1,3
20
3,2
48
3,4
51
1,3
19
1,8
27
14
210
5,8
86
1,9
28
0,2
3
0,6
9
0,2
2
0,1
2

TG3 Status ABC1
Reach %
Reach'000
11,4
90
3,4
27
1,1
9
2,7
21
2,9
23
4,1
33
1,4
11
1,1
9
16,1
127
5,7
45
3,7
29
1
8
1,2
10
0,5
4
0,4
3

15

Lentelėse naudojami terminai: „Reach %“ – tikslinės grupės pasiekimas žiniasklaidos kanale procentais; „Reach‘000“ – tikslinės grupės pasiekimas žiniasklaidos kanale
tūkstančiais; „Reach“ – tikslinės grupės pasiekimas interneto žiniasklaidos kanale procentais; „Page views“ – bendras interneto žiniasklaidos kanalo puslapių atvertimo
skaičius; „Real users“ – unikalių interneto žiniasklaidos kanalo lankytojų skaičius; „Share“ – auditorijos dalis televizijos ar radijo kanale pagal žiūrėtą/klausytą laiką.
16
Pagal „TNS Gallup“ 2013 m. žiemos mėnesių duomenis
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Lentelė Nr. 7. Rekomenduojami spaudos leidiniai pagal tikslinių grupių pasiekiamumą

2) Interneto žiniasklaida17:
Kanalas
delfi.lt
15min.lt
lrytas.lt
vz.lt
technologijos.lt
ekonomika.lt

Reach
58 %
49 %
43 %
23 %
10 %
7%

TG1 17–35 m.
Page views
80.967.098
48.365.350
31.797.997
3.428.690
2.041.736
748.385

Real users
453.219
387.973
335.419
178.635
81.198
53.239

Reach
64 %
47 %
47 %
25 %
8%
5%

TG2 35+
Page views
126.341.600
45.017.436
66.266.440
3.545.899
348.959
189.163

Real users
468.666
349.777
345.478
186.744
60.550
40.360

Reach
69 %
50 %
48 %
32 %
9%
7%

TG3 Status ABC1
Page views
Real users
117.620.784
453.218
41.047.144
331.550
54.091.934
319.973
4.792.344
212.176
2.967.285
58.204
2.447.673
44.403

Lentelė Nr. 8. Rekomenduojami interneto kanalai pagal tikslinių grupių pasiekiamumą

3) Televizija18:
Kanalas
TV3
LNK
LRT Televizija
Lietuvos rytas TV

Reach %
83,4
83,3
67,7
58

TG1 17–35 m.
Reach'000
621,70
621,00
504,30
432,20

Share
29,2
17,1
4,2
1,9

Reach %
91,6
91
88,7
77,3

TG2 35+
Reach'000
1.536,60
1.526,60
1.487,70
1.297,20

Share
12,1
17,5
9,3
3,5

Reach %
87,4
86,7
79,3
70,9

TG3 Status ABC1
Reach'000
1.249,70
1.240,10
1.134,40
1.014,50

Share
16,3
15,4
9
3,6

Lentelė Nr. 9. Rekomenduojami televizijos kanalai pagal tikslinių grupių pasiekiamumą

4) Radijas19:
Kanalas

Reach %

TG1 17–35 m.
Reach'000

Share

Reach %

TG2 35+
Reach'000

Share

Reach %

TG3 Status ABC1
Reach'000

Share

17

Pagal „Gemius audience“ 2013 m. kovo mėnesio duomenis
Pagal „TNS Gallup“ 2013 m. balandžio mėnesio duomenis
19
Pagal „TNS Gallup“ 2012 m. rudens mėnesių duomenis
18
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M-1
Lietus
M-1 Plius
Radiocentras
Žinių radijas
ZIP FM

45,71
16,61
22,41
24,7
5,17
25,39

193,31
70,23
94,76
104,48
21,85
107,37

21,2
8,21
11,41
6,18
1,47
8,53

30,14
25,78
22,48
18,98
16,01
5,03

164,63
140,81
122,8
103,64
87,43
27,47

12,78
11,81
11,76
4,78
5,46
0,88

38,92
21,71
22,46
22,3
10,59
15,91

406,43
226,65
234,58
232,81
110,56
166,14

16,45
9,93
11,06
5,36
3,66
4,6

Lentelė Nr. 10. Rekomenduojami radijo kanalai pagal tikslinių grupių pasiekiamumą

Be nacionalinių, specializuotų ir regioninių žiniasklaidos kanalų MTEP infrastruktūros projektų viešinimui taip pat rekomenduojama naudoti:
 Nuosavus ir partnerių kanalus (MSI, fakulteto ir partnerių interneto svetainės bei socialinės žiniasklaidos („Facebook“, „Google+“, „Twitter“, kt.)

paskyros, MSI elektroniniai ir spausdinti leidiniai (laikraščiai, naujienlaiškiai), kt.);
 Nepriklausomus inovacijų, mokslo tematikos ir mokslo populiarinimo kanalus (pvz.: internetinės televizijos projektas „Mokslo sriuba“ ir pan.).

Įgyvendinant viešinimo priemones žiniasklaidos kanaluose (publikuojant informaciją spaudoje, interneto portaluose, televizijoje, radijuje) konkretūs kanalai
parenkami atsižvelgiant į skelbiamos informacijos turinį ir specifiką.

5.2.4. Viešinimo priemonių prioretizavimas
Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu MTEP infrastruktūros projektų viešinimo veiklos (ir viešai pateikiama informacija) yra minimalios, viešinimo priemones
rekomenduojama prioretizuoti sekančiai:
Prioritetinės, pirmo būtinumo viešinimo priemonės:
 Tikslinių grupių informuotumo ir nuomonės tyrimai (jei atliekami išsamūs metiniai tyrimai korporaciniu lygmeniu pateikiantys informaciją apie

visus MTEP infrastruktūros projektus – atskiri MTEP infrastruktūros projektų tikslinių grupių informuotumo ir nuomonės tyrimai neatliekami);
 Informacinis projekto aprašas;
 Projekto prezentacija;
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 Kontaktų sąrašai;
 Nuolatinis informavimas apie projekto įgyvendinimo eigą nuosavuose kanaluose;
 Pranešimai žiniasklaidai.

Būtinos, tačiau ne prioritetinės priemonės:
 Informacinis projekto leidinys;
 Informacinė medžiaga nacionalinėje spaudoje;
 Informacinė medžiaga televizijoje;
 Informacinė medžiaga radijuje;
 Informacinė medžiaga interneto portaluose;
 Renginiai žiniasklaidai;
 Infrastruktūros projekto darbų pabaigos / atidarymo renginiai;
 Infrastruktūros projekto galimybių pristatymo, „apskrito stalo“ diskusijų renginiai;
 Infrastruktūros projekto pristatymas nacionaliniuose švietimo ir mokslo sektoriaus renginiuose;
 Infrastruktūros projekto pristatymas teminėse konferencijose, seminaruose.

Rekomenduojamos, papildomai pasirenkamos priemonės:
 Projekto video pristatymas;
 Infrastruktūros projekto populiarinimo, „atvirų durų“ renginiai (gali būti integruojama į tradicinius, MSI lygmeniu organizuojamus renginius

neskiriant papildomų resursų ir kaštų);
 Infrastruktūros projekto pristatymas nacionaliniuose ES renginiuose (gali būti pristatomi „korporaciniu“ lygmeniu – bendrai per viso „Atviro

Lietuvos inovacijų tinklo“, slėnio perspektyvą).
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5.2.5. Rengiamos medžiagos matomumas, prieinamumas ir žymėjimas
Vykdant tikslinių grupių informavimą nuosavuose kanaluose (MSI, Slėnių asociacijų interneto tinklapiuose) rekomenduojama užtikrinti, kad apie MTEP
infrastruktūros projektus pateikiama informacija būtų lengvai pastebima, prieinama ir surandama tikslinėms grupėms – su MTEP infrastruktūros projektais
susijusią informaciją pateikti ne tik naujienų skiltyse, bet ir parengti per pagrindinį meniu prieinamas ir gerai matomas atskiras skiltis, kurios nukreiptų
vartotojus į išsamią informaciją apie projektus. Tai prisidėtų prie lengvesnio informacijos apie MTEP infrastruktūros projektus suradimo naudojantis interneto
paieškos priemonėmis.
Įgyvendinat MTEP infrastruktūros projektų viešinimo priemones būtina užtikrinti aktualios kontaktinės informacijos pateikimą tikslinėms grupėms, t.y.
publikuojant informaciją apie projektus rekomenduojama nurodyti konkrečius kontaktinius asmenis (ar mokslo ir studijų institucijų skyrius, padalinius), kurie
suinteresuotiems tikslinių grupių atstovams galėtų pateikti detalią ir specifinę su projektais ir jų įgyvendinimu susijusią informaciją.
Vykdant tikslinių grupių informavimą apie atskirus infrastruktūros projektus tuo pačiu rekomenduojama pristatyti ir visą Slėnių programos spektrą – bendras
šalies investicijas į šią sritį, kuriamą „Atvirą Lietuvos Inovacijų Tinklą“, rengiamose viešinimo priemonėse naudoti tarptautinį Slėnių programos prekių
ženklą (jį patvirtinus), laikytis bendrų tarptautinio prekių ženklo stiliaus taisyklių.
Siekiant didesnio Slėnių matomumo, nuoseklaus ir geresnio visos programos atstovavimo bei prekių ženklo įtvirtinimo rekomenduojama laikytis tam tikrų
komunikacijos ir viešinimo taisyklių, kurios būdingos su ES struktūrine parama įgyvendinamiems projektams. Vykdant Slėnių projektų viešinimą
rekomenduojama laikytis vieningų ženklinimo taisyklių, t.y.:
 Visoje oficialioje su MTEP infrastruktūros projektais susijusiose informavimo priemonėse privalomai naudojamas nacionalinis Slėnių prekių

ženklas.

5.2.6. Visuomenės informavimo priemonių efektyvumo vertinimas
Siekiant įvertinti planuojamų ir įgyvendinamų visuomenės informavimo priemonių apie MTEP infrastruktūros projektus efektyvumą rekomenduojama
vykdyti reguliarius (kartą metuose) kiekybinius tikslinių grupių tyrimus – apklausas, kurių metu būtų įvertinamas tikslinių grupių informuotumas apie
įgyvendinamus MTEP infrastruktūros projektus, nustatomas įgyvendinamų viešinimo priemonių efektyvumas ir informaciniai tikslinių grupių poreikiai,
koreguojami ir atnaujinami ilgalaikiai ir operatyviniai viešinimo planai.
Atliekant kiekybinius tikslinių grupių tyrimus rekomenduojama vertinti šiuos aspektus:
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 Informuotumas apie projektą;
 Informuotumas apie projekto paskirtį;
 Informuotumas apie projekto galimybes;
 Informuotumas apie esamas / būsimas projekto paslaugas;
 Informacijos apie projektą pakankamumas;
 Informuotumas apie pagrindinius projekto kontaktus ir pagrindinius informacijos šaltinius.

Vertinant įgyvendinamų visuomenės informavimo priemonių efektyvumą taip pat rekomenduojama fiksuoti kiekybinius įgyvendinamų priemonių rezultatus:
 Informacijos sklaidos efektyvumas: Žiniasklaidos priemonės ir jų auditorijos, kuriose skelbiama informacija apie projektą, nuosavų informacijos

kanalų (interneto svetainių ir jų skilčių, kuriose pateikiama informacija apie projektą) lankomumas ir jo pokytis.
 Tikslinių grupių pritraukimo efektyvumas: Renginių lankomumas, tiesioginių užklausų apie projektą skaičius (pokytis).

5.3. MTEP infrastruktūros projektų viešinimo planai
MTEP infrastruktūros projektų viešinimo planai pateikiami grupuojant juos pagal integruotus mokslo, studijų ir verslo centrus (Slėnius). Pateikiami šių
MTEP infrastruktūros projektų viešinimo planai:
 Slėnis „Jūrinis“:

1. Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas („JŪRA“);
2. Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos mokslo ir technologijų parko infrastruktūros plėtra Jūriniame
slėnyje.
 Slėnis „Nemunas“:

3. Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir
susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas;
4. Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija;
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5. Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio potencialo konsolidacija;
6. Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro ir jo infrastruktūros
sukūrimo I etapas: atviros prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos steigimas;
7. Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ KTCP ir jo infrastruktūros sukūrimo II etapas: KTPC infrastruktūros ir
materialinės bazės formavimas.
 Slėnis „Santaka“:

8. Nacionalinio atviros prieigos Ateities energetikos technologijų mokslo centro sukūrimas;
9. Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno technologijos universitete;
10. „Santakos“ slėnio naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro sukūrimas;
11. Slėnio „Santaka“ technologijų perdavimo ir verslo inkubatoriaus bazės įkūrimas.
 Slėnis „Santara“:

12. Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas;
13. Informacinių technologijų atviros prieigos centro sukūrimas;
14. Jungtinio Gyvybės mokslų centro sukūrimas;
15. Jungtinio gamtos tyrimų centro (JGTC) įkūrimas;
16. IKT ir bio technologijų parkų ir įmonių "plyno lauko" investicijų teritorijos inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei
IKT verslo inkubatoriaus ir technologijų centro statyba ir įrengimas;
17. BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas.
 Slėnis „Saulėtekis“:

18. VGTU civilinės inžinerijos mokslo centro plėtra;
19. Tarptautinės prieigos lazerinio komplekso „Naglis“ sukūrimas;
20. Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro sukūrimas.
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5.3.1. Slėnio „Jūrinis“ projektai
5.3.1.1. Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA)
Visuomenės informavimo tikslai
 Supažindinti tikslines grupes su projektu „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA)“, jo tikslingumu, paskirtimi ir
nauda gyventojams ir informuoti apie šio projekto tarpinius ir galutinius rezultatus, ES paramos lėšų panaudojimo eigą ir efektyvumą.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad už ES paramos lėšas įgyvendinamas projektas „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros
atnaujinimas (JŪRA)“ kryptingai prisideda prie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos stiprinimo, kuria sąlygas inovatyvaus ir konkurencingo verslo
vystymui, šalies ekonominio konkurencingumo didinimui ir taip prisideda prie kiekvieno žmogaus asmeninės gerovės.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad ES parama įgyvendinant projektą „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA)“,
taip pat ir bendrai švietimo ir mokslo srityje, panaudojama tikslingai, administruojama efektyviai ir skaidriai.
Visuomenės informavimo uždaviniai
 Vykdyti aktyvų tikslinių grupių informavimą apie projekto „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA)“
įgyvendinimo eigą, naudą ir rezultatus;
 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie projekto „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA)“ pateikimą ir
atspindėjimą įgyvendinat projektą „Programa 2015“, informacijos pateikimą ŠMM ir ŪM visuomenės informavimo kanaluose ir priemonėse, bendrose ES
paramos viešinimo priemonėse.
Visuomenės informavimo tikslinės grupės
 Tiesioginiai paramos gavėjai
- Klaipėdos universitetas, Klaipėdos universiteto Jūros mokslų ir technologijų centras, projekto partneriai (Vilniaus universiteto Ekologijos institutas,
Botanikos institutas, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Lietuvos energetikos institutas), asociacijos „Baltijos slėnis” nariai.
 Politikos formuotojai ir vykdytojai
- LR Seimas, LR Vyriausybė, Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijos, kitos ministerijos, paramos panaudojimą administruojančios ir prižiūrinčios
institucijos bei įstaigos.
 Suinteresuoti paramos panaudojimo rezultatais
- Nacionalinė, specializuota ir regiono žiniasklaida; Klaipėdos miesto ir rajono savivalda; Akademinė bendruomenė.
 Tiesioginiai galutinės naudos gavėjai
- Klaipėdos universiteto, Klaipėdos universiteto Jūros mokslų ir technologijų centro personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai.
 Netiesioginiai galutinės naudos gavėjai
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Kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai, moksleiviai,
- Verslo įmonės, potencialūs partneriai ir investuotojai, juos atstovaujančios organizacijos.
 Tiesiogiai nesuinteresuoti projektų įgyvendinimo rezultatais
- Lietuvos gyventojai, visuomenė plačiąja prasme.
Visuomenės informavimo žinios
 Įgyvendinus projektą „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas, studijų infrastruktūros atnaujinimas“ bus sukurtas žinių ekonomikos branduolys Klaipėdos
mieste:
- Sutelkta, atnaujinta ir optimizuota infrastruktūra – įkurtas mokslinių tyrimų centras, 4 mokslinės laboratorijos, 10 mokamųjų laboratorijų (auditorijų),
laboratorinė ir ekspedicinė įranga (daugiafunkcinis laivas);
- Sustiprinti jūrinių mokslinių tyrimų ryšiai su studijomis;
- Sukurta palanki aplinka mokslinio potencialo integravimui į verslą;
- Plėtojamas aukščiausio lygio mokslinis bendradarbiavimas.
Visuomenės informavimo laikotarpis
 Iki 2014 m. I ketv. (MTEP infrastruktūros projekto įgyvendinimo pabaiga - 2013 m. gruodžio mėn. 31 d.).
Visuomenės informavimo priemonės
Nr.
Priemonė
Aprašymas
Laikotarpis
Kiekis (mato
Vieneto rinkos Bendra kaina
vnt.)
įkainis (kainos (kainos ribos,
ribos, Lt be
Lt be PVM)
PVM)
1.
Projekto aprašas
 Glausta informacija apie projekto pobūdį, 2013 m. III
1 (projekto
- (* rengiama
investuojamas lėšas, planuojamą įgyvendinto ketv.
aprašas)
projekto
projekto naudą tikslinėms grupėms ir
įgyvendintojo
rezultatus.
žmogiškųjų
resursų kaštais)
 Publikuojamas projekto vykdytojo, partnerių
bei susijusių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėse.
2.
Informacinis leidinys
 Projekto aprašo pagrindu parengtas nedidelės 2013 m. III
1 (el. ir
3.300,00 –
3.300,00 –
(lankstinukas)
apimties elektroninis ir spausdintas leidinys.
ketv.
spausdintas
4.000,00
4.000,00
leidinys, A4,
 Platinamas
tiesioginių
susitikimų
su
spalvotas,
tikslinėmis
grupėmis
metu,
projekto
dvipusis, 5000
vykdytojo ir susijusių institucijų interneto
-
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3.

Projekto prezentacija



4.

Projekto video
pristatymas





svetainėse.
Projekto aprašo pagrindu parengta nedidelės
apimties pristatymui renginiuose, tiesioginių
susitikimų metu skirta prezentacija (MS
PowerPoint).
Projektą
pristatantis
video
reportažas
(pateikiant svarbiausius faktus, trumpus
projektų vykdytojų, partnerių, tiesioginių
naudos gavėjų interviu / komentarus, grafinę
medžiagą).
Demonstruojamas tiesioginių susitikimų su
tikslinėmis grupėmis, renginių metu, projekto
vykdytojo ir susijusių institucijų interneto
svetainėse, video dokumentų dalinimosi
svetainėse (youtube.com, vimeo.com).
Projektui
aktualios
žiniasklaidos
(nacionalinės, regioninės, specializuotos, kt.),
projekto partnerių, susijusių institucijų ir
įstaigų kontaktų (atstovai, el. pašto adresai,
telefonai) sąrašas (naudojamas įgyvendinat
kitas viešinimo priemones).

5.

Kontaktų sąrašas



6.

Nuolatinis
informavimas apie
projekto įgyvendinimo
eigą

 Informaciniai

7.

Pranešimai žiniasklaidai

pranešimai apie projekto
įgyvendinimo eigą (įrangos įsigijimas,
atgabenimas, pajungimas, statybų projekto
įgyvendinimo eiga, kt.) projekto vykdytojo
informacijos
kanaluose
(MSI,
Slėnio
asociacijos interneto svetainėse – naujienų
arba specialioje, lengvai prieinamoje,
surandamoje skiltyje).
 Rengiami svarbiomis projekto įgyvendinimo
progomis
–
įrangos
įsigijimas
/
sumontavimas, viso projekto įgyvendinimas
(baigiamieji darbai), kt.

2013 m. III
ketv.

egz.)
1 (el.
prezentacija)

750,00 –
1.500,00

750,00 –
1.500,00

2013 m. III
ketv.

1 (video
pristatymas, 3 –
5 min.)

3.000,00 –
5.000,00

3.000,00 –
5.000,00

2013 m. III
ketv.

1 (kontaktų
sąrašas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III
ketv. – 2014 m.
I ketv.

Pagal projekto
įgyvendinimo
kalendorių
(informacinis
pranešimas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III
ketv. – 2014 m.
I ketv.

1 (pranešimas
žiniasklaidai)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų

-
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 Platinami pagal parengtą projektui aktualios

8.

Straipsniai ir
publikacijos
nacionalinėje spaudoje





9.

Straipsniai ir
publikacijos regioninėje
spaudoje





10.

Straipsniai ir
publikacijos
specializuotuose
leidiniuose





11.

Straipsniai ir
publikacijos interneto
naujienų portaluose





12.

Reportažai / pristatymai



žiniasklaidos
(nacionalinės,
regioninės,
specializuotos, kt.) kontaktų sąrašą, projekto
partneriams ir susijusioms institucijoms,
publikuojami nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija – įgyvendinamos naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai
ir naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami nacionalinėje spausdintoje
žiniasklaidoje (dienraščiuose), publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija – įgyvendinamos naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai
ir naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
regiono,
kuriame
įgyvendinamas projektas, spaudos leidiniuose,
publikuojami nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija – įgyvendinamos naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai
ir naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami specializuotuose leidiniuose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija – įgyvendinamos naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai
ir naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami populiariausiuose interneto
naujienų portaluose, papildomai – nuosavuose
interneto kanaluose.
Informaciniai
reportažai,
kurių
metu

resursų kaštais)

2013 m. III
ketv. – 2014 m.
I ketv.

1 (su
iliustracijomis,
700 cm2 ploto)

3.500,00 –
5.300,00

3.500,00 –
5.300,00

2013 m. III
ketv. – 2014 m.
I ketv.

1 (su
iliustracijomis,
520 cm2 ploto)

1.550,00 –
4.000,00

1.550,00 –
4.000,00

2013 m. III
ketv. – 2014 m.
I ketv.

1 (su
iliustracijomis,
700 cm2 ploto)

4.550,00 –
7.800,00

4.550,00 –
7.800,00

2013 m. III
ketv. – 2014 m.
I ketv.

1 (publikacija,
kai apimtis
neribojama)

1.800,00 –
2.600,00

1.800,00 –
2.600,00

2013 m. III

1 (reportažas, 2

2.800,00 –

2.800,00 –
50

nacionalinėje
televizijoje



13.

Reportažai / pristatymai
nacionaliniuose radijo
kanaluose





14.

Renginiai žiniasklaidai





15.

Projekto įgyvendinimo
pabaigos / atidarymo
renginys



16.

Projekto galimybių
pristatymo renginiai,
„Apskrito stalo“
diskusijos



pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija – įgyvendinamos naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai
ir naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami nacionaliniuose televizijos
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.
Informaciniai
reportažai,
kurių
metu
pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija – įgyvendinamos naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai
ir naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami
nacionaliniuose
radijo
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.
Organizuojami
išskirtinėmis
projekto
įgyvendinimo progomis – įsigijus ir įdiegus
(sumontavus) įrangą, baigiant esminius
projekto įgyvendinimo etapus.
Renginys
žiniasklaidai
organizuojamas
pasirenkant spaudos konferencijos formatą ar
kitą formą, pvz.: žiniasklaidos atstovų vizitas į
objektą, įrangos demonstravimas, kt.
Organizuojamas visiškai įgyvendinus projektą
ir atidarant jį naudojimui. Organizuojant
atidarymo renginį rekomenduojama išnaudoti
visą viešinimo priemonių spektrą ir užtikrinti
visų svarbiausių tikslinių grupių atstovų
dalyvavimą.
Organizuojami projekto galimybių pristatymo
renginiai verslo įmonėms, potencialiems
partneriams ir investuotojams, jų atstovams ir
atstovaujančios organizacijos.

ketv. – 2014 m.
I ketv.

min. trukmės)

9.200,00

9.200,00

2013 m. III
ketv. – 2014 m.
I ketv.

1 (reportažas, 2
min. trukmės)

210,00 – 400,00

210,00 –
400,00

2013 m. IV
ketv.

1 (renginys)

1.000,00 –
3.000,00

1.000,00 –
3.000,00

2013 m. IV
ketv. – 2014 m.
I ketv.

1 (renginys)

4.000,00 –
5.000,00

4.000,00 –
5.000,00

2013 m. III
ketv. – 2014 m.
I ketv.

3 (renginys)

1.500,00 –
4.000,00

4.500,00 –
12.000,00
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17.

Projekto populiarinimo,
„atvirų durų“ dienos

18.

Projekto pristatymas
nacionaliniuose ir
regioniniuose švietimo
ir mokslo sektoriaus
renginiuose

19.

Projekto pristatymas
nacionalinio lygmens
ES paramos renginiuose
ir projektuose

 Organizuojamos

įgyvendinus projektą ir
pristatant
jo
rezultatus
artimiausioms
tikslinėms
grupėms
(MSI personalui,
mokslininkams ir tyrėjams, studentams,
moksleiviams, partneriams).
 Gali būti organizuojamos siejant su MSI
vykdomais, ar nacionalinio lygmens (pvz.:
„Tyrėjų naktis“, „ES savaitė“, kt.) renginiais,
tarptautinėmis šventėmis.
 Projekto pristatymo stendas ar specialus
pranešimas programoje (pvz.: „Mokymasis
Studijos Karjera“, „Aukštųjų mokyklų mugė“,
kt.)

2013 m. IV –
2014 m. I ketv.

2 (renginys)

3.000,00 –
5.000,00

2013 m. III
ketv. – 2015 m.
IV ketv.

3

projektų mugė“, „Europos 2013 m. III
burės“, kt. – tiesioginis dalyvavimas, ketv. – 2015 m.
informacinės medžiagos pateikimas, kt.
IV ketv.

3

-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo

 „ES paramos

6.000,00 –
10.000,00
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20.

Tikslinių grupių
informuotumo ir
nuomonės tyrimai

 Įvertinamas tikslinių grupių informuotumas

apie įgyvendinamus MTEP infrastruktūros
projektus,
nustatomas
įgyvendinamų
viešinimo
priemonių
efektyvumas
ir
informaciniai tikslinių grupių poreikiai

2014 m. I ketv.

1 (apklausa)

užtikrinimas)
- (* rengiama projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
Viso:
41.510,00 –
69.800,00

5.3.1.2. Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos mokslo ir technologijųparko infrastruktūros plėtra Jūriniame slėnyje
Visuomenės informavimo tikslai
 Supažindinti tikslines grupes su projektu „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos mokslo ir technologijų parko
infrastruktūros plėtra Jūriniame slėnyje“, jo tikslingumu, paskirtimi ir nauda gyventojams ir informuoti apie šio projekto tarpinius ir galutinius rezultatus, ES
paramos lėšų panaudojimo eigą ir efektyvumą.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad už ES paramos lėšas įgyvendinamas projektas „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos
mokslo ir technologijų parko infrastruktūros plėtra Jūriniame slėnyje“ kryptingai prisideda prie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos stiprinimo, kuria
sąlygas inovatyvaus ir konkurencingo verslo vystymui, šalies ekonominio konkurencingumo didinimui ir taip prisideda prie kiekvieno žmogaus asmeninės
gerovės.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad ES parama įgyvendinant projektą „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos mokslo ir
technologijų parko infrastruktūros plėtra Jūriniame slėnyje“, taip pat ir bendrai švietimo ir mokslo srityje, panaudojama tikslingai, administruojama
efektyviai ir skaidriai.
Visuomenės informavimo uždaviniai
 Vykdyti aktyvų tikslinių grupių informavimą apie projekto „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos mokslo ir technologijų
parko infrastruktūros plėtra Jūriniame slėnyje“ įgyvendinimo eigą, naudą ir rezultatus;
 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie projekto „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos mokslo ir technologijų
parko infrastruktūros plėtra Jūriniame slėnyje“ pateikimą ir atspindėjimą įgyvendinat projektą „Programa 2015“, informacijos pateikimą ŠMM ir ŪM
visuomenės informavimo kanaluose ir priemonėse, bendrose ES paramos viešinimo priemonėse.
Visuomenės informavimo tikslinės grupės
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 Tiesioginiai paramos gavėjai

Klaipėdos universitetas, Klaipėdos universiteto Jūros mokslų ir technologijų centras, projekto partneriai (Vilniaus universiteto Ekologijos institutas,
Botanikos institutas, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Lietuvos energetikos institutas), asociacijos „Baltijos slėnis“ nariai.
 Politikos formuotojai ir vykdytojai
- LR Seimas, LR Vyriausybė, Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijos, kitos ministerijos, paramos panaudojimą administruojančios ir prižiūrinčios
institucijos bei įstaigos.
 Suinteresuoti paramos panaudojimo rezultatais
- Nacionalinė, specializuota ir regiono žiniasklaida; Klaipėdos miesto ir rajono savivalda; Akademinė bendruomenė.
 Tiesioginiai galutinės naudos gavėjai
- Klaipėdos universiteto, Klaipėdos universiteto Jūros mokslų ir technologijų centro personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai.
 Netiesioginiai galutinės naudos gavėjai
- Kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai, moksleiviai;
- Verslo įmonės, potencialūs partneriai ir investuotojai, juos atstovaujančios organizacijos.
 Tiesiogiai nesuinteresuoti projektų įgyvendinimo rezultatais
- Lietuvos gyventojai, visuomenė plačiąja prasme.
Visuomenės informavimo žinios
 Įgyvendinus projektą „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos mokslo ir technologijų parko infrastruktūros plėtra Jūriniame
slėnyje“ bus:
- Paruošta 10 ha teritoriją Jūrinio slėnio infrastruktūrai kurti;
- Pastatytas 2000 kv. m. technologijų verslo įmonių inkubatorius;
- Sukurta ir išplėtota Klaipėdos mokslo ir technologijų parko veikla.
Visuomenės informavimo laikotarpis
 Iki 2014 m. III ketv. (MTEP infrastruktūros projekto įgyvendinimo pabaiga - 2014 m. liepos mėn. 31 d.).
Visuomenės informavimo priemonės
Nr.
Priemonė
Aprašymas
Laikotarpis
Kiekis (mato Vieneto rinkos Bendra kaina
vnt.)
įkainis (kainos (kainos ribos,
ribos, Lt be
Lt be PVM)
PVM)
1.
Projekto aprašas
 Glausta informacija apie projekto pobūdį, 2013 m. III ketv. 1 (projekto
- (* rengiama
investuojamas lėšas, planuojamą įgyvendinto
projekto
-
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projekto naudą tikslinėms grupėms ir rezultatus.
 Publikuojamas projekto vykdytojo, partnerių bei
susijusių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengtas nedidelės 2013 m. III ketv.
apimties elektroninis ir spausdintas leidinys.
 Platinamas tiesioginių susitikimų su tikslinėmis
grupėmis metu, projekto vykdytojo ir susijusių
institucijų interneto svetainėse.

2.

Informacinis leidinys
(lankstinukas)

3.

Projekto prezentacija

4.

Projekto video
pristatymas

5.

Kontaktų sąrašas

6.

Nuolatinis informavimas  Informaciniai
pranešimai
apie
projekto 2013 m. III ketv.
apie projekto
įgyvendinimo
eigą
(įrangos
įsigijimas, – 2014 m. III
įgyvendinimo eigą
atgabenimas, pajungimas, statybų projekto ketv.
įgyvendinimo eiga, kt.) projekto vykdytojo

 Projekto aprašo pagrindu parengta nedidelės

2013 m. III ketv.
apimties pristatymui renginiuose, tiesioginių
susitikimų metu skirta prezentacija (MS
PowerPoint).
 Projektą pristatantis video reportažas (pateikiant 2013 m. III ketv.
svarbiausius faktus, trumpus projektų vykdytojų,
partnerių, tiesioginių naudos gavėjų interviu /
komentarus, grafinę medžiagą).
 Demonstruojamas tiesioginių susitikimų su
tikslinėmis grupėmis, renginių metu, projekto
vykdytojo ir susijusių institucijų interneto
svetainėse, video dokumentų dalinimosi
svetainėse (youtube.com, vimeo.com).
 Projektui aktualios žiniasklaidos (nacionalinės, 2013 m. III ketv.
regioninės, specializuotos, kt.), projekto
partnerių, susijusių institucijų ir įstaigų kontaktų
(atstovai, el. pašto adresai, telefonai) sąrašas
(naudojamas įgyvendinat kitas viešinimo
priemones).

aprašas)

įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

1 (el. ir
spausdintas
leidinys, A4,
spalvotas,
dvipusis, 5000
egz.)
1 (el.
prezentacija)

3.300,00 –
4.000,00

3.300,00 –
4.000,00

750,00 –
1.500,00

750,00 –
1.500,00

1 (video
pristatymas, 3
– 5 min.)

3.000,00 –
5.000,00

3.000,00 –
5.000,00

1 (kontaktų
sąrašas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

Pagal projekto
įgyvendinimo
kalendorių
(informacinis

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų

-
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7.

Pranešimai žiniasklaidai





8.

Straipsniai ir
publikacijos
nacionalinėje spaudoje





9.

Straipsniai ir
publikacijos regioninėje
spaudoje





10.

Straipsniai ir
publikacijos
specializuotuose
leidiniuose





11.

Straipsniai ir



informacijos kanaluose (MSI, Slėnio asociacijos
interneto svetainėse – naujienų arba specialioje,
lengvai prieinamoje, surandamoje skiltyje).
Rengiami svarbiomis projekto įgyvendinimo
progomis – įrangos įsigijimas / sumontavimas,
viso projekto įgyvendinimas (baigiamieji
darbai), kt.
Platinami pagal parengtą projektui aktualios
žiniasklaidos
(nacionalinės,
regioninės,
specializuotos, kt.) kontaktų sąrašą, projekto
partneriams ir susijusioms institucijoms,
publikuojami nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
nacionalinėje
spausdintoje
žiniasklaidoje (dienraščiuose), publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami regiono, kuriame įgyvendinamas
projektas, spaudos leidiniuose, publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
specializuotuose
leidiniuose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi

pranešimas)

resursų kaštais)

2013 m. III ketv.
– 2014 m. III
ketv.

2 (pranešimas
žiniasklaidai)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

2013 m. III ketv.
– 2014 m. III
ketv.

2 (su
3.500,00 –
iliustracijomis, 5.300,00
700 cm2 ploto)

7.000,00 –
10.600,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. III
ketv.

2 (su
1.550,00 –
iliustracijomis, 4.000,00
520 cm2 ploto)

3.100,00 –
8.000,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. III
ketv.

2 (su
4.550,00 –
iliustracijomis, 7.800,00
700 cm2 ploto)

9.100,00 –
15.600,00

2013 m. III ketv.

2 (publikacija,

1.800,00 –

3.600,00 –

-
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publikacijos interneto
naujienų portaluose


12.

Reportažai / pristatymai
nacionalinėje
televizijoje





13.

Reportažai / pristatymai
nacionaliniuose radijo
kanaluose





14.

Renginiai žiniasklaidai





15.

Projekto įgyvendinimo
pabaigos / atidarymo
renginys



informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
populiariausiuose
interneto
naujienų portaluose, papildomai – nuosavuose
interneto kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami
nacionaliniuose
televizijos
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami nacionaliniuose radijo kanaluose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Organizuojami
išskirtinėmis
projekto
įgyvendinimo progomis – įsigijus ir įdiegus
(sumontavus) įrangą, baigiant esminius projekto
įgyvendinimo etapus.
Renginys
žiniasklaidai
organizuojamas
pasirenkant spaudos konferencijos formatą ar
kitą formą, pvz.: žiniasklaidos atstovų vizitas į
objektą, įrangos demonstravimas, kt.
Organizuojamas visiškai įgyvendinus projektą ir
atidarant jį naudojimui. Organizuojant atidarymo
renginį
rekomenduojama
išnaudoti
visą
viešinimo priemonių spektrą ir užtikrinti visų

– 2014 m. III
ketv.

kai apimtis
neribojama)

2.600,00

5.200,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. III
ketv.

2 (reportažas,
2 min.
trukmės)

2.800,00 –
9.200,00

5.600,00 –
18.400,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. III
ketv.

2 (reportažas,
2 min.
trukmės)

210,00 –
400,00

420,00 –
800,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. III
ketv.

2 (renginys)

1.000,00 –
3.000,00

2.000,00 –
6.000,00

2014 m. III ketv.

1 (renginys)

4.000,00 –
5.000,00

4.000,00 –
5.000,00
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16.

17.

Projekto galimybių
pristatymo renginiai,
„Apskrito stalo“
diskusijos
Projekto populiarinimo,
„atvirų durų“ dienos







svarbiausių tikslinių grupių atstovų dalyvavimą.
Organizuojami projekto galimybių pristatymo
renginiai verslo įmonėms, potencialiems
partneriams ir investuotojams, jų atstovams ir
atstovaujančios organizacijos.
Organizuojamos įgyvendinus projektą ir
pristatant jo rezultatus artimiausioms tikslinėms
grupėms (MSI personalui, mokslininkams ir
tyrėjams,
studentams,
moksleiviams,
partneriams).
Gali būti organizuojamos siejant su MSI
vykdomais, ar nacionalinio lygmens (pvz.:
„Tyrėjų naktis“, „ES savaitė“, kt.) renginiais,
tarptautinėmis šventėmis.
Projekto pristatymo stendas ar specialus
pranešimas programoje (pvz.: „Mokymasis
Studijos Karjera“, „Aukštųjų mokyklų mugė“,
kt.)

2013 m. III ketv.
– 2014 m. III
ketv.

3 (renginys)

1.500,00 –
4.000,00

4.500,00 –
12.000,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. III
ketv.

2 (renginys)

3.000,00 –
5.000,00

6.000,00 –
10.000,00

2013 m. III ketv.
– 2015 m. IV
ketv.

3

2013 m. III ketv.
kt. – tiesioginis dalyvavimas, informacinės – 2015 m. IV
medžiagos pateikimas, kt.
ketv.

3

-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros

18.

Projekto pristatymas
nacionaliniuose ir
regioniniuose švietimo
ir mokslo sektoriaus
renginiuose



19.

Projekto pristatymas
nacionalinio lygmens
ES paramos renginiuose
ir projektuose

 „ES paramos projektų mugė“, „Europos burės“,
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20.

Tikslinių grupių
informuotumo ir
nuomonės tyrimai

 Įvertinamas tikslinių grupių informuotumas apie

2013 m. III
įgyvendinamus MTEP infrastruktūros projektus, ketv.; 2014 m.
nustatomas įgyvendinamų viešinimo priemonių III ketv.
efektyvumas ir informaciniai tikslinių grupių
poreikiai

2 (apklausa)

projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
- (* rengiama projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
Viso:
52.370,00 –
96.700,00

5.3.2. Slėnio „Nemunas“ projektai
5.3.2.1. Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios
infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas
Visuomenės informavimo tikslai
 Supažindinti tikslines grupes su projektu „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų,
aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“, jo tikslingumu, paskirtimi ir nauda gyventojams
ir informuoti apie šio projekto tarpinius ir galutinius rezultatus, ES paramos lėšų panaudojimo eigą ir efektyvumą.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad už ES paramos lėšas įgyvendinamas projektas „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir
biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“ kryptingai
prisideda prie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos stiprinimo, kuria sąlygas inovatyvaus ir konkurencingo verslo vystymui, šalies ekonominio
konkurencingumo didinimui ir taip prisideda prie kiekvieno žmogaus asmeninės gerovės.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad ES parama įgyvendinant projektą „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų
inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“, taip pat ir bendrai
švietimo ir mokslo srityje, panaudojama tikslingai, administruojama efektyviai ir skaidriai.
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Visuomenės informavimo uždaviniai
 Vykdyti aktyvų tikslinių grupių informavimą apie projekto „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos
MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“ įgyvendinimo eigą, naudą ir
rezultatus;
 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie projekto „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos
MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“ pateikimą ir atspindėjimą
įgyvendinat projektą „Programa 2015“, informacijos pateikimą ŠMM ir ŪM visuomenės informavimo kanaluose ir priemonėse, bendrose ES paramos
viešinimo priemonėse.
Visuomenės informavimo tikslinės grupės
 Tiesioginiai paramos gavėjai
- Aleksandro Stulginskio universitetas, projekto partneriai (Lietuvos žemdirbystės institutas; Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas; Lietuvos
miškų institutas; ASU Žemės ūkio inžinerijos institutas; ASU Vandens ūkio institutas.), asociacijos „Nemuno slėnis“ nariai.
 Politikos formuotojai ir vykdytojai
- LR Seimas, LR Vyriausybė, Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijos, kitos ministerijos, paramos panaudojimą administruojančios ir prižiūrinčios
institucijos bei įstaigos.
 Suinteresuoti paramos panaudojimo rezultatais
- Nacionalinė, specializuota ir regiono žiniasklaida; Kauno miesto ir rajono savivalda; Akademinė bendruomenė.
 Tiesioginiai galutinės naudos gavėjai
- Aleksandro Stulginskio universiteto personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai.
 Netiesioginiai galutinės naudos gavėjai
- Kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai, moksleiviai;
- Verslo įmonės, potencialūs partneriai ir investuotojai, juos atstovaujančios organizacijos.
 Tiesiogiai nesuinteresuoti projektų įgyvendinimo rezultatais
- Lietuvos gyventojai, visuomenė plačiąja prasme.
Visuomenės informavimo žinios
 Įgyvendinus projektą „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų
ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“ bus išplėtota agrobiotechnologijų, miškininkystės, bioenergetikos ir
biosistemų inžinerijos MTEP bazė bei žemės, miškų ir maisto ūkio specialistų studijų infrastruktūrą ASU:
- Sukurta šiuolaikinė mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bazė – 5 mokslinių tyrimų, studijų ir plėtros centrai, 33 mokslinės laboratorijos, 5
mokomosios laboratorijos;
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Sukurtas efektyviai veikiantis žemės, miškų ir maisto ūkio integruotas mokslo, studijų ir verslo centras, vykdantis tarptautinio lygmens MTEP darbus,
būtinus nacionalinio ūkio konkurencingumo didinimui ir darniai plėtrai (Slėnio „Nemunas“ vizijos);
- Aktyvesnis dalyvavimas tarptautinėse ir nacionalinėse MTEP programose, bendradarbiavimas su ūkio subjektais;
- Pagerinta vykdomų mokymų, studijų proceso kokybė, II, III pakopos studentų rengimas.
Visuomenės informavimo laikotarpis
 Iki 2014 m. I ketv. (MTEP infrastruktūros projekto įgyvendinimo pabaiga - 2014 m. sausio mėn. 31 d.).
Visuomenės informavimo priemonės
Nr.
Priemonė
Aprašymas
Laikotarpis
Kiekis (mato Vieneto rinkos Bendra kaina
vnt.)
įkainis (kainos (kainos ribos,
ribos, Lt be
Lt be PVM)
PVM)
1.
Projekto aprašas
 Glausta informacija apie projekto pobūdį, 2013 m. III ketv. 1 (projekto
- (* rengiama
investuojamas lėšas, planuojamą įgyvendinto
aprašas)
projekto
projekto naudą tikslinėms grupėms ir rezultatus.
įgyvendintojo
žmogiškųjų
 Publikuojamas projekto vykdytojo, partnerių bei
resursų kaštais)
susijusių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėse.
2.
Informacinis leidinys
 Projekto aprašo pagrindu parengtas nedidelės 2013 m. III ketv. 1 (el. ir
3.300,00 –
3.300,00 –
(lankstinukas)
apimties elektroninis ir spausdintas leidinys.
spausdintas
4.000,00
4.000,00
leidinys, A4,
 Platinamas tiesioginių susitikimų su tikslinėmis
spalvotas,
grupėmis metu, projekto vykdytojo ir susijusių
dvipusis, 5000
institucijų interneto svetainėse.
egz.)
3.
Projekto prezentacija
 Projekto aprašo pagrindu parengta nedidelės 2013 m. III ketv. 1 (el.
750,00 –
750,00 –
apimties pristatymui renginiuose, tiesioginių
prezentacija)
1.500,00
1.500,00
susitikimų metu skirta prezentacija (MS
PowerPoint).
4.
Projekto video
 Projektą pristatantis video reportažas (pateikiant 2013 m. III ketv. 1 (video
3.000,00 –
3.000,00 –
pristatymas
svarbiausius faktus, trumpus projektų vykdytojų,
pristatymas, 3 5.000,00
5.000,00
partnerių, tiesioginių naudos gavėjų interviu /
– 5 min.)
komentarus, grafinę medžiagą).
 Demonstruojamas tiesioginių susitikimų su
-
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tikslinėmis grupėmis, renginių metu, projekto
vykdytojo ir susijusių institucijų interneto
svetainėse, video dokumentų dalinimosi
svetainėse (youtube.com, vimeo.com).
 Projektui aktualios žiniasklaidos (nacionalinės, 2013 m. III ketv.
regioninės, specializuotos, kt.), projekto
partnerių, susijusių institucijų ir įstaigų kontaktų
(atstovai, el. pašto adresai, telefonai) sąrašas
(naudojamas įgyvendinat kitas viešinimo
priemones).

5.

Kontaktų sąrašas

6.

Nuolatinis informavimas  Informaciniai
pranešimai
apie
projekto
apie projekto
įgyvendinimo
eigą
(įrangos
įsigijimas,
įgyvendinimo eigą
atgabenimas, pajungimas, statybų projekto
įgyvendinimo eiga, kt.) projekto vykdytojo
informacijos kanaluose (MSI, Slėnio asociacijos
interneto svetainėse – naujienų arba specialioje,
lengvai prieinamoje, surandamoje skiltyje).
Pranešimai žiniasklaidai  Rengiami svarbiomis projekto įgyvendinimo
progomis – įrangos įsigijimas / sumontavimas,
viso projekto įgyvendinimas (baigiamieji
darbai), kt.
 Platinami pagal parengtą projektui aktualios
žiniasklaidos
(nacionalinės,
regioninės,
specializuotos, kt.) kontaktų sąrašą, projekto
partneriams ir susijusioms institucijoms,
publikuojami nuosavuose interneto kanaluose.
Straipsniai ir
 Pristatoma specifinė su projektu susijusi
publikacijos
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
nacionalinėje spaudoje
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
 Publikuojami
nacionalinėje
spausdintoje
žiniasklaidoje (dienraščiuose), publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.

7.

8.

1 (kontaktų
sąrašas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

Pagal projekto
įgyvendinimo
kalendorių
(informacinis
pranešimas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (pranešimas
žiniasklaidai)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (su
3.500,00 –
iliustracijomis, 5.300,00
700 cm2 ploto)

3.500,00 –
5.300,00
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9.

Straipsniai ir
publikacijos regioninėje
spaudoje

 Pristatoma



10.

Straipsniai ir
publikacijos
specializuotuose
leidiniuose





11.

Straipsniai ir
publikacijos interneto
naujienų portaluose





12.

Reportažai / pristatymai
nacionalinėje
televizijoje





13.

Reportažai / pristatymai
nacionaliniuose radijo
kanaluose



specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami regiono, kuriame įgyvendinamas
projektas, spaudos leidiniuose, publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
specializuotuose
leidiniuose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
populiariausiuose
interneto
naujienų portaluose, papildomai – nuosavuose
interneto kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami
nacionaliniuose
televizijos
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (su
1.550,00 –
iliustracijomis, 4.000,00
520 cm2 ploto)

1.550,00 –
4.000,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (su
4.550,00 –
iliustracijomis, 7.800,00
700 cm2 ploto)

4.550,00 –
7.800,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (publikacija,
kai apimtis
neribojama)

1.800,00 –
2.600,00

1.800,00 –
2.600,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (reportažas,
2 min.
trukmės)

2.800,00 –
9.200,00

2.800,00 –
9.200,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (reportažas,
2 min.
trukmės)

210,00 –
400,00

210,00 –
400,00
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 Transliuojami nacionaliniuose radijo kanaluose,

14.

Renginiai žiniasklaidai





15.

Projekto įgyvendinimo
pabaigos / atidarymo
renginys



16.

Projekto galimybių
pristatymo renginiai,
„Apskrito stalo“
diskusijos
Projekto populiarinimo,
„atvirų durų“ dienos



17.





18.

Projekto pristatymas
nacionaliniuose ir
regioniniuose švietimo
ir mokslo sektoriaus
renginiuose



papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Organizuojami
išskirtinėmis
projekto
įgyvendinimo progomis – įsigijus ir įdiegus
(sumontavus) įrangą, baigiant esminius projekto
įgyvendinimo etapus.
Renginys
žiniasklaidai
organizuojamas
pasirenkant spaudos konferencijos formatą ar
kitą formą, pvz.: žiniasklaidos atstovų vizitas į
objektą, įrangos demonstravimas, kt.
Organizuojamas visiškai įgyvendinus projektą ir
atidarant jį naudojimui. Organizuojant atidarymo
renginį
rekomenduojama
išnaudoti
visą
viešinimo priemonių spektrą ir užtikrinti visų
svarbiausių tikslinių grupių atstovų dalyvavimą.
Organizuojami projekto galimybių pristatymo
renginiai verslo įmonėms, potencialiems
partneriams ir investuotojams, jų atstovams ir
atstovaujančios organizacijos.
Organizuojamos įgyvendinus projektą ir
pristatant jo rezultatus artimiausioms tikslinėms
grupėms (MSI personalui, mokslininkams ir
tyrėjams,
studentams,
moksleiviams,
partneriams).
Gali būti organizuojamos siejant su MSI
vykdomais, ar nacionalinio lygmens (pvz.:
„Tyrėjų naktis“, „ES savaitė“, kt.) renginiais,
tarptautinėmis šventėmis.
Projekto pristatymo stendas ar specialus
pranešimas programoje (pvz.: „Mokymasis
Studijos Karjera“, „Aukštųjų mokyklų mugė“,
kt.)

2013 m. IV ketv.

1 (renginys)

1.000,00 –
3.000,00

1.000,00 –
3.000,00

2013 m. IV ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (renginys)

4.000,00 –
5.000,00

4.000,00 –
5.000,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

3 (renginys)

1.500,00 –
4.000,00

4.500,00 –
12.000,00

2013 m. IV –
2014 m. I ketv.

2 (renginys)

3.000,00 –
5.000,00

6.000,00 –
10.000,00

2013 m. III ketv.
– 2015 m. IV
ketv.

3

-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
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19.

Projekto pristatymas
nacionalinio lygmens
ES paramos renginiuose
ir projektuose

 „ES paramos projektų mugė“, „Europos burės“,

20.

Tikslinių grupių
informuotumo ir
nuomonės tyrimai

 Įvertinamas tikslinių grupių informuotumas apie

2013 m. III ketv.
kt. – tiesioginis dalyvavimas, informacinės – 2015 m. IV
medžiagos pateikimas, kt.
ketv.

įgyvendinamus MTEP infrastruktūros projektus,
nustatomas įgyvendinamų viešinimo priemonių
efektyvumas ir informaciniai tikslinių grupių
poreikiai

2014 m. I ketv.

3

1 (apklausa)

MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
- (* rengiama projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
Viso:
41.510,00 –
69.800,00
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5.3.2.2. Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija
Visuomenės informavimo tikslai
 Supažindinti tikslines grupes su projektu „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo

konsolidacija“, jo tikslingumu, paskirtimi ir nauda gyventojams ir informuoti apie šio projekto tarpinius ir galutinius rezultatus, ES paramos lėšų
panaudojimo eigą ir efektyvumą.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad už ES paramos lėšas įgyvendinamas projektas „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų

infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija“ kryptingai prisideda prie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos stiprinimo, kuria sąlygas
inovatyvaus ir konkurencingo verslo vystymui, šalies ekonominio konkurencingumo didinimui ir taip prisideda prie kiekvieno žmogaus asmeninės gerovės.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad ES parama įgyvendinant projektą „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros

plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija“, taip pat ir bendrai švietimo ir mokslo srityje, panaudojama tikslingai, administruojama efektyviai ir skaidriai.
Visuomenės informavimo uždaviniai
 Vykdyti aktyvų tikslinių grupių informavimą apie projekto „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra,

mokslinio potencialo konsolidacija“ įgyvendinimo eigą, naudą ir rezultatus;
 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie projekto „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra,

mokslinio potencialo konsolidacija“ pateikimą ir atspindėjimą įgyvendinat projektą „Programa 2015“, informacijos pateikimą ŠMM ir ŪM visuomenės
informavimo kanaluose ir priemonėse, bendrose ES paramos viešinimo priemonėse.
Visuomenės informavimo tikslinės grupės
 Tiesioginiai paramos gavėjai

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, projekto partneriai asociacijos „Nemuno slėnis” nariai.
 Politikos formuotojai ir vykdytojai
-

LR Seimas, LR Vyriausybė, Švietimo ir mokslo, Ūkio ir Žemės ūkio ministerijos, kitos ministerijos, paramos panaudojimą administruojančios ir
prižiūrinčios institucijos bei įstaigos.

 Suinteresuoti paramos panaudojimo rezultatais
-

Nacionalinė, specializuota ir regiono žiniasklaida; Kauno miesto ir rajono savivalda; Akademinė bendruomenė.

 Tiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai.
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 Netiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai, moksleiviai;

-

Ūkio subjektai, eksportuotojai;
Ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės;
Verslo įmonės, potencialūs partneriai ir investuotojai, juos atstovaujančios organizacijos.

-

 Tiesiogiai nesuinteresuoti projektų įgyvendinimo rezultatais
-

Lietuvos gyventojai, visuomenė plačiąja prasme.

Visuomenės informavimo žinios
 Įgyvendinus projektą „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija“ bus

suformuota infrastruktūra, tarpusavyje jungianti įvairias LSMU laboratorijas, užtikrinanti aukštą studijų kokybę, mokslinių tyrimų plėtrą maisto saugos ir
gyvūnų sveikatingumo srityse bei sąlygas mokslo ir verslo bendradarbiavimui:
-

Įvykdytas 1 mokslinių tyrimų ir technologinės bazės plėtros projektas;

-

Sukurta 15 naujų darbo vietų mokslinių tyrimų srityje;

-

Atnaujinta 41 darbo vieta mokslinių tyrimų srityje;

-

Atnaujintos 5 mokslinės laboratorijos;

-

Sukurtos ar atnaujintos 9 mokomosios laboratorijos (auditorijos).

Visuomenės informavimo laikotarpis
 Iki 2015 m. III ketv. (MTEP infrastruktūros projekto įgyvendinimo pabaiga - 2015 m. birželio mėn. 30 d.).

Visuomenės informavimo priemonės
Nr.

Priemonė

Aprašymas

1.

Projekto aprašas

 Glausta

Laikotarpis

informacija apie projekto pobūdį, 2013 m. III ketv.
investuojamas lėšas, planuojamą įgyvendinto
projekto naudą tikslinėms grupėms ir rezultatus.
 Publikuojamas projekto vykdytojo, partnerių bei

Kiekis (mato Vieneto rinkos
vnt.)
įkainis (kainos
ribos, Lt be
PVM)

Bendra kaina
(kainos ribos,
Lt be PVM)

1 (projekto
aprašas)

-

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
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susijusių institucijų
svetainėse.

ir

įstaigų

interneto

resursų kaštais)

Informacinis leidinys
(lankstinukas)

 Projekto aprašo pagrindu parengtas nedidelės

3.

Projekto prezentacija

 Projekto aprašo pagrindu parengta nedidelės

4.

Projekto video
pristatymas

5.

Kontaktų sąrašas

6.

Nuolatinis informavimas  Informaciniai
pranešimai
apie
projekto 2013 m. III ketv.
apie projekto
įgyvendinimo
eigą
(įrangos
įsigijimas, – 2015 m. III
įgyvendinimo eigą
atgabenimas, pajungimas, statybų projekto ketv.
įgyvendinimo eiga, kt.) projekto vykdytojo
informacijos kanaluose (MSI, Slėnio asociacijos
interneto svetainėse – naujienų arba specialioje,

2.

2013 m. III ketv.

apimties elektroninis ir spausdintas leidinys.
 Platinamas tiesioginių susitikimų su tikslinėmis
grupėmis metu, projekto vykdytojo ir susijusių
institucijų interneto svetainėse.
2013 m. III ketv.
apimties pristatymui renginiuose, tiesioginių
susitikimų metu skirta prezentacija (MS
PowerPoint).
 Projektą pristatantis video reportažas (pateikiant 2013 m. III ketv.
svarbiausius faktus, trumpus projektų vykdytojų,
partnerių, tiesioginių naudos gavėjų interviu /
komentarus, grafinę medžiagą).
 Demonstruojamas tiesioginių susitikimų su
tikslinėmis grupėmis, renginių metu, projekto
vykdytojo ir susijusių institucijų interneto
svetainėse, video dokumentų dalinimosi
svetainėse (youtube.com, vimeo.com).
 Projektui aktualios žiniasklaidos (nacionalinės, 2013 m. III ketv.
regioninės, specializuotos, kt.), projekto
partnerių, susijusių institucijų ir įstaigų kontaktų
(atstovai, el. pašto adresai, telefonai) sąrašas
(naudojamas įgyvendinat kitas viešinimo
priemones).

1 (el. ir
spausdintas
leidinys, A4,
spalvotas,
dvipusis, 5000
egz.)
1 (el.
prezentacija)

3.300,00 –
4.000,00

3.300,00 –
4.000,00

750,00 –
1.500,00

750,00 –
1.500,00

1 (video
pristatymas, 3
– 5 min.)

3.000,00 –
5.000,00

3.000,00 –
5.000,00

1 (kontaktų
sąrašas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

Pagal projekto
įgyvendinimo
kalendorių
(informacinis
pranešimas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-
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7.

Pranešimai žiniasklaidai





8.

Straipsniai ir
publikacijos
nacionalinėje spaudoje





9.

Straipsniai ir
publikacijos regioninėje
spaudoje





10.

Straipsniai ir
publikacijos
specializuotuose
leidiniuose





11.

Straipsniai ir
publikacijos interneto
naujienų portaluose



lengvai prieinamoje, surandamoje skiltyje).
Rengiami svarbiomis projekto įgyvendinimo
progomis – įrangos įsigijimas / sumontavimas,
viso projekto įgyvendinimas (baigiamieji
darbai), kt.
Platinami pagal parengtą projektui aktualios
žiniasklaidos
(nacionalinės,
regioninės,
specializuotos, kt.) kontaktų sąrašą, projekto
partneriams ir susijusioms institucijoms,
publikuojami nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
nacionalinėje
spausdintoje
žiniasklaidoje (dienraščiuose), publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami regiono, kuriame įgyvendinamas
projektas, spaudos leidiniuose, publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
specializuotuose
leidiniuose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir

2013 m. III ketv.
– 2015 m. III
ketv.

3 (pranešimas
žiniasklaidai)

2013 m. III ketv.
– 2015 m. III
ketv.

3 (su
3.500,00 –
iliustracijomis, 5.300,00
700 cm2 ploto)

10.500,00 –
15.900,00

2013 m. III ketv.
– 2015 m. III
ketv.

3 (su
1.550,00 –
iliustracijomis, 4.000,00
520 cm2 ploto)

4.650,00 –
12.000,00

2013 m. III ketv.
– 2015 m. III
ketv.

3 (su
4.550,00 –
iliustracijomis, 7.800,00
700 cm2 ploto)

13.650,00 –
23.400,00

2013 m. III ketv.
– 2015 m. III
ketv.

3 (publikacija,
kai apimtis
neribojama)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

1.800,00 –
2.600,00

-

5.400,00 –
7.800,00
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12.

Reportažai / pristatymai
nacionalinėje
televizijoje





13.

Reportažai / pristatymai
nacionaliniuose radijo
kanaluose





14.

Renginiai žiniasklaidai





15.

Projekto įgyvendinimo
pabaigos / atidarymo
renginys



16.

Projekto galimybių



naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
populiariausiuose
interneto
naujienų portaluose, papildomai – nuosavuose
interneto kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami
nacionaliniuose
televizijos
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami nacionaliniuose radijo kanaluose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Organizuojami
išskirtinėmis
projekto
įgyvendinimo progomis – įsigijus ir įdiegus
(sumontavus) įrangą, baigiant esminius projekto
įgyvendinimo etapus.
Renginys
žiniasklaidai
organizuojamas
pasirenkant spaudos konferencijos formatą ar
kitą formą, pvz.: žiniasklaidos atstovų vizitas į
objektą, įrangos demonstravimas, kt.
Organizuojamas visiškai įgyvendinus projektą ir
atidarant jį naudojimui. Organizuojant atidarymo
renginį
rekomenduojama
išnaudoti
visą
viešinimo priemonių spektrą ir užtikrinti visų
svarbiausių tikslinių grupių atstovų dalyvavimą.
Organizuojami projekto galimybių pristatymo

2013 m. III ketv.
– 2015 m. III
ketv.

3 (reportažas,
2 min.
trukmės)

2.800,00 –
9.200,00

8.400,00 –
27.600,00

2013 m. III ketv.
– 2015 m. III
ketv.

3 (reportažas,
2 min.
trukmės)

210,00 –
400,00

630,00 –
1.200,00

2013 m. III ketv.
– 2015 m. III
ketv.

2 (renginys)

1.000,00 –
3.000,00

2.000,00 –
6.000,00

2015 m. III
ketv..

1 (renginys)

4.000,00 –
5.000,00

4.000,00 –
5.000,00

2013 m. III ketv.

4 (renginys)

1.500,00 –

6.000,00 –
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17.

pristatymo renginiai,
„Apskrito stalo“
diskusijos
Projekto populiarinimo,
„atvirų durų“ dienos

18.

Projekto pristatymas
nacionaliniuose ir
regioniniuose švietimo
ir mokslo sektoriaus
renginiuose

19.

Projekto pristatymas
nacionalinio lygmens
ES paramos renginiuose
ir projektuose

renginiai verslo įmonėms, potencialiems
partneriams ir investuotojams, jų atstovams ir
atstovaujančios organizacijos.
 Organizuojamos
įgyvendinus projektą ir
pristatant jo rezultatus artimiausioms tikslinėms
grupėms (MSI personalui, mokslininkams ir
tyrėjams,
studentams,
moksleiviams,
partneriams).
 Gali būti organizuojamos siejant su MSI
vykdomais, ar nacionalinio lygmens (pvz.:
„Tyrėjų naktis“, „ES savaitė“, kt.) renginiais,
tarptautinėmis šventėmis.
 Projekto pristatymo stendas ar specialus
pranešimas programoje (pvz.: „Mokymasis
Studijos Karjera“, „Aukštųjų mokyklų mugė“,
kt.)

– 2015 m. III
ketv.

4.000,00

16.000,00

6.000,00 –
10.000,00

2013 m. III ketv.
– 2015 m. III
ketv.

2 (renginys)

3.000,00 –
5.000,00

2013 m. III ketv.
– 2015 m. IV
ketv.

3

2013 m. III ketv.
kt. – tiesioginis dalyvavimas, informacinės – 2015 m. IV
medžiagos pateikimas, kt.
ketv.

3

-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu

 „ES paramos projektų mugė“, „Europos burės“,
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20.

Tikslinių grupių
informuotumo ir
nuomonės tyrimai

 Įvertinamas tikslinių grupių informuotumas apie

2013 m. III
įgyvendinamus MTEP infrastruktūros projektus, ketv.; 2014 m.
nustatomas įgyvendinamų viešinimo priemonių III ketv., 2015
efektyvumas ir informaciniai tikslinių grupių m. III ketv.
poreikiai

3 (apklausa)

lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
- (* rengiama projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
Viso:
68.280,00 –
135.400,00

5.3.2.3. Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio potencialo konsolidacija
Visuomenės informavimo tikslai
 Supažindinti tikslines grupes su projektu „Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio potencialo konsolidacija“, jo tikslingumu,

paskirtimi ir nauda gyventojams ir informuoti apie šio projekto tarpinius ir galutinius rezultatus, ES paramos lėšų panaudojimo eigą ir efektyvumą.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad už ES paramos lėšas įgyvendinamas projektas „Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio

potencialo konsolidacija“ kryptingai prisideda prie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos stiprinimo, kuria sąlygas inovatyvaus ir konkurencingo verslo
vystymui, šalies ekonominio konkurencingumo didinimui ir taip prisideda prie kiekvieno žmogaus asmeninės gerovės.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad ES parama įgyvendinant projektą „Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio potencialo

konsolidacija“, taip pat ir bendrai švietimo ir mokslo srityje, panaudojama tikslingai, administruojama efektyviai ir skaidriai.
Visuomenės informavimo uždaviniai
 Vykdyti aktyvų tikslinių grupių informavimą apie projekto „Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio potencialo

konsolidacija“ įgyvendinimo eigą, naudą ir rezultatus;
 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie projekto „Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio potencialo

konsolidacija“ pateikimą ir atspindėjimą įgyvendinat projektą „Programa 2015“, informacijos pateikimą ŠMM ir ŪM visuomenės informavimo kanaluose ir
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priemonėse, bendrose ES paramos viešinimo priemonėse.
Visuomenės informavimo tikslinės grupės
 Tiesioginiai paramos gavėjai
-

Kauno technologijos universitetas, projekto partneriai (Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, Kauno technologijos universiteto Maisto
institutas), asociacijos „Nemuno slėnis“ nariai.

 Politikos formuotojai ir vykdytojai
-

LR Seimas, LR Vyriausybė, Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijos, kitos ministerijos, paramos panaudojimą administruojančios ir prižiūrinčios
institucijos bei įstaigos.

 Suinteresuoti paramos panaudojimo rezultatais
-

Nacionalinė, specializuota ir regiono žiniasklaida; Kauno miesto ir rajono savivalda; Akademinė bendruomenė.

 Tiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Kauno technologijos universiteto personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai.

 Netiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai, moksleiviai;

-

Verslo įmonės, potencialūs partneriai ir investuotojai, juos atstovaujančios organizacijos.

 Tiesiogiai nesuinteresuoti projektų įgyvendinimo rezultatais
-

Lietuvos gyventojai, visuomenė plačiąja prasme.

Visuomenės informavimo žinios
 Įgyvendinus projektą „Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio potencialo konsolidacija“, bus konsoliduotas maisto mokslo ir

technologijų mokslinis potencialas, reikalingas slėnio „Nemunas“ plėtros programos tikslams įgyvendinti:
-

Sukurta ir išplėtota Maisto mokslo ir technologijų centro, apimančio KTU, KTU Maisto institutą ir LSDI, 5 laboratorijų infrastruktūra;

-

Konsoliduotas KTU ir KTU Maisto instituto mokslinis potencialas.

Visuomenės informavimo laikotarpis
 MTEP infrastruktūros projekto įgyvendinimas baigtas 2012 m. kovo mėn. 31 d.
 Pateikiamos rekomenduojamos papildomos viešinimo priemonės padedančios pristatyti ES paramos investicijų MTEP sektoriuje naudą.
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Visuomenės informavimo priemonės
Nr.

Priemonė

Aprašymas

Laikotarpis

1.

Projekto video
pristatymas

 Projektą

Rekomenduojamas 1 (video
kiekis 12 mėn.
pristatymas, 3
laikotarpiui
– 5 min.)

3.000,00 –
5.000,00

3.000,00 –
5.000,00

2.

Kontaktų sąrašas

pristatantis
video
reportažas
(pateikiant svarbiausius faktus, trumpus
projektų vykdytojų, partnerių, tiesioginių
naudos gavėjų interviu / komentarus, grafinę
medžiagą, pristatant sėkmės istorijas (sutartys,
paslaugos, produktai, kt.)).
 Demonstruojamas tiesioginių susitikimų su
tikslinėmis grupėmis, renginių metu, projekto
vykdytojo ir susijusių institucijų interneto
svetainėse, video dokumentų dalinimosi
svetainėse (youtube.com, vimeo.com).
 Projektui aktualios žiniasklaidos (nacionalinės,
regioninės, specializuotos, kt.), projekto
partnerių, susijusių institucijų ir įstaigų
kontaktų (atstovai, el. pašto adresai, telefonai)
sąrašas
(naudojamas
įgyvendinat
kitas
viešinimo priemones).

Rekomenduojamas 1 (kontaktų
kiekis 12 mėn.
sąrašas)
laikotarpiui

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

3.

Nuolatinis
informavimas apie
projekto įgyvendinimo
eigą

 Informaciniai pranešimai apie projektą (sėkmės

Rekomenduojamas Pagal projekto
kiekis 12 mėn.
įgyvendinimo
laikotarpiui
kalendorių
(informacinis
pranešimas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

Rekomenduojamas 4 (pranešimas
kiekis 12 mėn.
žiniasklaidai)
laikotarpiui

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo

-

4.

Pranešimai žiniasklaidai

istorijos – bendradarbiavimo sutartys, suteiktos
paslaugos, sukurti produktai, kt.) projekto
vykdytojo informacijos kanaluose (MSI, Slėnio
asociacijos interneto svetainėse – naujienų arba
specialioje, lengvai prieinamoje, surandamoje
skiltyje).
 Rengiami pristatant projekto pasiekimus
(sėkmės istorijos – bendradarbiavimo sutartys,
suteiktos paslaugos, sukurti produktai, kt. –

Kiekis (mato Vieneto rinkos
vnt.)
įkainis (kainos
ribos, Lt be
PVM)

Bendra kaina
(kainos ribos,
Lt be PVM)
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5.

Straipsniai ir
publikacijos
nacionalinėje spaudoje





6.

Straipsniai ir
publikacijos regioninėje
spaudoje





7.

Straipsniai ir
publikacijos
specializuotuose
leidiniuose



apibendrinti ketvirtiniai / metiniai duomenys ar
atskirą sėkmės atvejį pristatantys pranešimai).
Platinami pagal parengtą projektui aktualios
žiniasklaidos
(nacionalinės,
regioninės,
specializuotos, kt.) kontaktų sąrašą, projekto
partneriams ir susijusioms institucijoms,
publikuojami nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija – įgyvendinamos naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos
(sėkmės istorijos – bendradarbiavimo sutartys,
pritraukti mokslininkai, asmeninės mokslo
darbuotojų ar verslo partnerių sėkmės istorijos,
suteiktos paslaugos, sukurti produktai, kt.).
Publikuojami
nacionalinėje
spausdintoje
žiniasklaidoje (dienraščiuose), publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija – įgyvendinamos naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos
(sėkmės istorijos – bendradarbiavimo sutartys,
pritraukti mokslininkai, asmeninės mokslo
darbuotojų ar verslo partnerių sėkmės istorijos,
suteiktos paslaugos, sukurti produktai, kt.).
Publikuojami regiono, kuriame įgyvendinamas
projektas, spaudos leidiniuose, publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija – įgyvendinamos naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos
(sėkmės istorijos – bendradarbiavimo sutartys,

žmogiškųjų
resursų kaštais)

Rekomenduojamas 2 (su
3.500,00 –
kiekis 12 mėn.
iliustracijomis, 5.300,00
laikotarpiui
700 cm2 ploto)

7.000,00 –
10.600,00

Rekomenduojamas 2 (su
1.550,00 –
kiekis 12 mėn.
iliustracijomis, 4.000,00
laikotarpiui
520 cm2 ploto)

3.100,00 –
8.000,00

Rekomenduojamas 2 (su
4.550,00 –
kiekis 12 mėn.
iliustracijomis, 7.800,00
laikotarpiui
700 cm2 ploto)

9.100,00 –
15.600,00
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8.

Straipsniai ir
publikacijos interneto
naujienų portaluose





9.

Reportažai / pristatymai
nacionalinėje
televizijoje





pritraukti mokslininkai, asmeninės mokslo
darbuotojų ar verslo partnerių sėkmės istorijos,
suteiktos paslaugos, sukurti produktai, kt.).
Publikuojami specializuotuose leidiniuose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija – įgyvendinamos naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos
(sėkmės istorijos – bendradarbiavimo sutartys,
pritraukti mokslininkai, asmeninės mokslo
darbuotojų ar verslo partnerių sėkmės istorijos,
suteiktos paslaugos, sukurti produktai, kt.).
Publikuojami
populiariausiuose
interneto
naujienų portaluose, papildomai – nuosavuose
interneto kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos (sėkmės
istorijos – bendradarbiavimo sutartys, pritraukti
mokslininkai, asmeninės mokslo darbuotojų ar
verslo partnerių sėkmės istorijos, suteiktos
paslaugos, sukurti produktai, kt.).
Transliuojami
nacionaliniuose
televizijos
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.

Rekomenduojamas 2 (publikacija,
kiekis 12 mėn.
kai apimtis
laikotarpiui
neribojama)

1.800,00 –
2.600,00

3.600,00 –
5.200,00

Rekomenduojamas 2 (reportažas,
kiekis 12 mėn.
2 min.
laikotarpiui
trukmės)

2.800,00 –
9.200,00

5.600,00 –
18.400,00
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10.

Reportažai / pristatymai
nacionaliniuose radijo
kanaluose

 Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma

Rekomenduojamas 2 (reportažas,
specifinė su projektu susijusi informacija – kiekis 12 mėn.
2 min.
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama laikotarpiui
trukmės)
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos (sėkmės
istorijos – bendradarbiavimo sutartys, pritraukti
mokslininkai, asmeninės mokslo darbuotojų ar
verslo partnerių sėkmės istorijos, suteiktos
paslaugos, sukurti produktai, kt.).
 Transliuojami
nacionaliniuose
radijo
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.

210,00 –
400,00

420,00 –
800,00

11.

Renginiai žiniasklaidai

 Organizuojami pristatant projekto pasiekimus

Rekomenduojamas 1 (renginys)
kiekis 12 mėn.
laikotarpiui

1.000,00 –
3.000,00

1.000,00 –
3.000,00

Rekomenduojamas 2 (renginys)
kiekis 12 mėn.
laikotarpiui

1.500,00 –
4.000,00

3.000,00 –
8.000,00

Rekomenduojamas 2 (renginys)
kiekis 12 mėn.
laikotarpiui

3.000,00 –
5.000,00

6.000,00 –
10.000,00

12.

Projekto galimybių
pristatymo renginiai,
„Apskrito stalo“
diskusijos

13.

Projekto populiarinimo,
„atvirų durų“ dienos

(apibendrinti metiniai duomenys, atskirą
sėkmės atvejį (bendradarbiavimo sutartis,
suteiktos paslaugos, sukurti produktai ar
produktas, kt.) pristatantys renginiai).
 Renginys
žiniasklaidai
organizuojamas
pasirenkant spaudos konferencijos formatą ar
kitą formą, pvz.: žiniasklaidos atstovų vizitas į
objektą, įrangos / paslaugos / produkto
demonstravimas, kt.
 Organizuojami projekto galimybių pristatymo
renginiai verslo įmonėms, potencialiems
partneriams ir investuotojams, jų atstovams ir
atstovaujančios organizacijos, įtraukiami esami
partneriai (pvz.: ūkio subjektai besinaudojantys
paslaugomis).
 Organizuojamos įgyvendinus projektą ir
pristatant
jo
rezultatus
artimiausioms
tikslinėms
grupėms
(MSI
personalui,
mokslininkams ir tyrėjams, studentams,
moksleiviams, partneriams), įtraukiami esami
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14.

Projekto pristatymas
nacionaliniuose ir
regioniniuose švietimo
ir mokslo sektoriaus
renginiuose

15.

Projekto pristatymas
nacionalinio lygmens
ES paramos renginiuose
ir projektuose

partneriai (pvz.: ūkio subjektai besinaudojantys
paslaugomis).
 Gali būti organizuojamos siejant su MSI
vykdomais, ar nacionalinio lygmens (pvz.:
„Tyrėjų naktis“, „ES savaitė“, kt.) renginiais,
tarptautinėmis šventėmis.
 Projekto pristatymo stendas ar specialus Rekomenduojamas 1
pranešimas programoje (pvz.: „Mokymasis kiekis 12 mėn.
Studijos Karjera“, „Aukštųjų mokyklų mugė“, laikotarpiui
kt.)

 „ES

paramos projektų mugė“, „Europos Rekomenduojamas 1
burės“, kt. – tiesioginis dalyvavimas, kiekis 12 mėn.
informacinės medžiagos pateikimas, kt.
laikotarpiui

-(*
informacijos
pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
-(*
informacijos
pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
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16.

Tikslinių grupių
informuotumo ir
nuomonės tyrimai

 Įvertinamas tikslinių grupių informuotumas

Rekomenduojamas 1 (apklausa)
apie įgyvendinamus MTEP infrastruktūros kiekis 12 mėn.
projektus, nustatomas įgyvendinamų viešinimo laikotarpiui
priemonių efektyvumas ir informaciniai
tikslinių grupių poreikiai.

- (* rengiama projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
Viso:
41.820,00 –
84.600,00

5.3.2.4. Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro ir jo infrastruktūros sukūrimo I
etapas: atviros prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos steigimas
Visuomenės informavimo tikslai
 Supažindinti tikslines grupes su projektu „Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro ir

jo infrastruktūros sukūrimo I etapas: atviros prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos steigimas“, jo tikslingumu,
paskirtimi ir nauda gyventojams ir informuoti apie šio projekto tarpinius ir galutinius rezultatus, ES paramos lėšų panaudojimo eigą ir efektyvumą.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad už ES paramos lėšas įgyvendinamas projektas „Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“

Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro ir jo infrastruktūros sukūrimo I etapas: atviros prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų
modeliavimo laboratorijos steigimas“ kryptingai prisideda prie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos stiprinimo, kuria sąlygas inovatyvaus ir konkurencingo
verslo vystymui, šalies ekonominio konkurencingumo didinimui ir taip prisideda prie kiekvieno žmogaus asmeninės gerovės.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad ES parama įgyvendinant projektą „Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ Komunikavimo ir
technologijų perdavimo centro ir jo infrastruktūros sukūrimo I etapas: atviros prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos
steigimas“, taip pat ir bendrai švietimo ir mokslo srityje, panaudojama tikslingai, administruojama efektyviai ir skaidriai.
Visuomenės informavimo uždaviniai
 Vykdyti aktyvų tikslinių grupių informavimą apie projekto „Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ Komunikavimo ir technologijų

perdavimo centro ir jo infrastruktūros sukūrimo I etapas: atviros prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos steigimas“
įgyvendinimo eigą, naudą ir rezultatus;
 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie projekto „Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ Komunikavimo ir technologijų
perdavimo centro ir jo infrastruktūros sukūrimo I etapas: atviros prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos steigimas“
pateikimą ir atspindėjimą įgyvendinant projektą „Programa 2015“, informacijos pateikimą ŠMM ir ŪM visuomenės informavimo kanaluose ir priemonėse,
bendrose ES paramos viešinimo priemonėse.
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Visuomenės informavimo tikslinės grupės
 Tiesioginiai paramos gavėjai

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas, asociacijos „Nemuno slėnis“ nariai.

-

 Politikos formuotojai ir vykdytojai

LR Seimas, LR Vyriausybė, Švietimo ir mokslo, Ūkio, Žemės ūkio ministerijos, kitos ministerijos, paramos panaudojimą administruojančios ir
prižiūrinčios institucijos bei įstaigos.

-

 Suinteresuoti paramos panaudojimo rezultatais

Nacionalinė, specializuota ir regiono žiniasklaida; Kauno miesto ir rajono savivalda; Akademinė bendruomenė.

-

 Tiesioginiai galutinės naudos gavėjai

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės instituto personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai.

-

 Netiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai, moksleiviai;

-

Ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės;
Verslo įmonės, potencialūs partneriai ir investuotojai, juos atstovaujančios organizacijos.

-

 Tiesiogiai nesuinteresuoti projektų įgyvendinimo rezultatais

Lietuvos gyventojai, visuomenė plačiąja prasme.

-

Visuomenės informavimo žinios
 Įgyvendinus projektą „Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro ir jo infrastruktūros

sukūrimo I etapas: atviros prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos steigimas“, bus sukurta Integruoto mokslo, studijų ir
verslo centro (slėnio) „Nemunas“ plėtros programoje nurodyto KTPC viena iš infrastruktūrinių dalių – atviros prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo
technologijų modeliavimo atviros prieigos laboratorija:
-

Suprojektuotas ir pastatytas (rekonstruotas) vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo atviros prieigos laboratorijos pastatas (1500 kv. m);

-

Įsigyta bazinė laboratorinė įranga ir laboratoriniai technologiniai baldai.

Visuomenės informavimo laikotarpis
 MTEP infrastruktūros projekto įgyvendinimo pabaiga 2013 m. rugsėjo 30 d.
 Projekto viešinimas vykdomas pagal projekto „Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ Komunikavimo ir technologijų perdavimo
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centro ir jo infrastruktūros sukūrimo II etapas: KTPC infrastruktūros ir materialinės bazės formavimas“ viešinimo priemones.

5.3.2.5. Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ KTCP ir jo infrastruktūros sukūrimo II etapas: KTPC infrastruktūros ir materialinės
bazės formavimas
Visuomenės informavimo tikslai
 Supažindinti tikslines grupes su projektu „Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ KTCP ir jo infrastruktūros sukūrimo II etapas:

KTPC infrastruktūros ir materialinės bazės formavimas“, jo tikslingumu, paskirtimi ir nauda gyventojams ir informuoti apie šio projekto tarpinius ir
galutinius rezultatus, ES paramos lėšų panaudojimo eigą ir efektyvumą.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad už ES paramos lėšas įgyvendinamas projektas „Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ KTCP ir

jo infrastruktūros sukūrimo II etapas: KTPC infrastruktūros ir materialinės bazės formavimas“ kryptingai prisideda prie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos
stiprinimo, kuria sąlygas inovatyvaus ir konkurencingo verslo vystymui, šalies ekonominio konkurencingumo didinimui ir taip prisideda prie kiekvieno
žmogaus asmeninės gerovės.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad ES parama įgyvendinant projektą „Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ KTCP ir jo

infrastruktūros sukūrimo II etapas: KTPC infrastruktūros ir materialinės bazės formavimas“, taip pat ir bendrai švietimo ir mokslo srityje, panaudojama
tikslingai, administruojama efektyviai ir skaidriai.
Visuomenės informavimo uždaviniai
 Vykdyti aktyvų tikslinių grupių informavimą apie projekto „Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ KTCP ir jo infrastruktūros

sukūrimo II etapas: KTPC infrastruktūros ir materialinės bazės formavimas“ įgyvendinimo eigą, naudą ir rezultatus;
 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie projekto „Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ KTCP ir jo infrastruktūros

sukūrimo II etapas: KTPC infrastruktūros ir materialinės bazės formavimas“ pateikimą ir atspindėjimą įgyvendinat projektą „Programa 2015“, informacijos
pateikimą ŠMM ir ŪM visuomenės informavimo kanaluose ir priemonėse, bendrose ES paramos viešinimo priemonėse.
Visuomenės informavimo tikslinės grupės
 Tiesioginiai paramos gavėjai
-

Aleksandro Stulginskio universitetas, asociacijos „Nemuno slėnis“ nariai.
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 Politikos formuotojai ir vykdytojai

LR Seimas, LR Vyriausybė, Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijos, kitos ministerijos, paramos panaudojimą administruojančios ir prižiūrinčios
institucijos bei įstaigos.

-

 Suinteresuoti paramos panaudojimo rezultatais

Nacionalinė, specializuota ir regiono žiniasklaida; Kauno miesto ir rajono savivalda; Akademinė bendruomenė.

-

 Tiesioginiai galutinės naudos gavėjai

Aleksandro Stulginskio universiteto personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai.

-

 Netiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai, moksleiviai;

-

Ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės;
Verslo įmonės, potencialūs partneriai ir investuotojai, juos atstovaujančios organizacijos.

-

 Tiesiogiai nesuinteresuoti projektų įgyvendinimo rezultatais

Lietuvos gyventojai, visuomenė plačiąja prasme.

-

Visuomenės informavimo žinios
 Įgyvendinus projektą „Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ KTCP ir jo infrastruktūros sukūrimo II etapas: KTPC infrastruktūros ir

materialinės bazės formavimas“, bus sudarytos sąlygos žinioms imlioms verslo įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms bendradarbiauti mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros srityje, užtikrinti mokslinio potencialo panaudojimo sinergiją, sukurti nuolat veikiančią inovacijų paramos sistemą:
-

Suprojektuoti slėnio plėtrai skirtos teritorijos lauko inžineriniai ir komunikacijų tinklai bei KTPC pastatas;

-

Į slėnio plėtros teritoriją nutiesti ir išvedžioti lauko inžineriniai tinklai bei komunikacijos;

-

ASU Mokslo ir technologijų parko bazėje įsteigtas KTPC (160 kv. m);

-

Pastatytas ir įrengtas ASU Mokslo ir technologijų parko priestatas (1300 kv. m), kuriame bus reikiama organizacine technika, įranga ir baldais aprūpinti
KTPC ir technologijų parko plėtrai ir technologinėms laboratorijoms reikalingos patalpos bei Verslo inkubatorius.

Visuomenės informavimo laikotarpis
 Iki 2014 m. III ketv. (MTEP infrastruktūros projekto įgyvendinimo pabaiga - 2014 m. rugpjūčio mėn. 10 d.).

Visuomenės informavimo priemonės
Nr.

Priemonė

Aprašymas

Laikotarpis

Kiekis (mato Vieneto rinkos

Bendra kaina
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1.

Projekto aprašas

2.

Informacinis leidinys
(lankstinukas)

3.

Projekto prezentacija

4.

Projekto video
pristatymas

5.

Kontaktų sąrašas

 Glausta

informacija apie projekto pobūdį, 2013 m. III ketv.
investuojamas lėšas, planuojamą įgyvendinto
projekto naudą tikslinėms grupėms ir rezultatus.
 Publikuojamas projekto vykdytojo, partnerių bei
susijusių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengtas nedidelės 2013 m. III ketv.
apimties elektroninis ir spausdintas leidinys.
 Platinamas tiesioginių susitikimų su tikslinėmis
grupėmis metu, projekto vykdytojo ir susijusių
institucijų interneto svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengta nedidelės

2013 m. III ketv.

apimties pristatymui renginiuose, tiesioginių
susitikimų metu skirta prezentacija (MS
PowerPoint).
 Projektą pristatantis video reportažas (pateikiant 2013 m. III ketv.
svarbiausius faktus, trumpus projektų vykdytojų,
partnerių, tiesioginių naudos gavėjų interviu /
komentarus, grafinę medžiagą).
 Demonstruojamas tiesioginių susitikimų su
tikslinėmis grupėmis, renginių metu, projekto
vykdytojo ir susijusių institucijų interneto
svetainėse, video dokumentų dalinimosi
svetainėse (youtube.com, vimeo.com).
 Projektui aktualios žiniasklaidos (nacionalinės, 2013 m. III ketv.
regioninės, specializuotos, kt.), projekto
partnerių, susijusių institucijų ir įstaigų kontaktų
(atstovai, el. pašto adresai, telefonai) sąrašas
(naudojamas įgyvendinat kitas viešinimo

vnt.)

įkainis (kainos
ribos, Lt be
PVM)

(kainos ribos,
Lt be PVM)

1 (projekto
aprašas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

1 (el. ir
spausdintas
leidinys, A4,
spalvotas,
dvipusis, 5000
egz.)
1 (el.
prezentacija)

3.300,00 –
4.000,00

3.300,00 –
4.000,00

750,00 –
1.500,00

750,00 –
1.500,00

1 (video
pristatymas, 3
– 5 min.)

3.000,00 –
5.000,00

3.000,00 –
5.000,00

1 (kontaktų
sąrašas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-
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6.

Nuolatinis informavimas 
apie projekto
įgyvendinimo eigą

7.

Pranešimai žiniasklaidai





8.

Straipsniai ir
publikacijos
nacionalinėje spaudoje





9.

Straipsniai ir
publikacijos regioninėje
spaudoje





10.

Straipsniai ir
publikacijos



priemones).
Informaciniai
pranešimai
apie
projekto
įgyvendinimo
eigą
(įrangos
įsigijimas,
atgabenimas, pajungimas, statybų projekto
įgyvendinimo eiga, kt.) projekto vykdytojo
informacijos kanaluose (MSI, Slėnio asociacijos
interneto svetainėse – naujienų arba specialioje,
lengvai prieinamoje, surandamoje skiltyje).
Rengiami svarbiomis projekto įgyvendinimo
progomis – įrangos įsigijimas / sumontavimas,
viso projekto įgyvendinimas (baigiamieji
darbai), kt.
Platinami pagal parengtą projektui aktualios
žiniasklaidos
(nacionalinės,
regioninės,
specializuotos, kt.) kontaktų sąrašą, projekto
partneriams ir susijusioms institucijoms,
publikuojami nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
nacionalinėje
spausdintoje
žiniasklaidoje (dienraščiuose), publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami regiono, kuriame įgyvendinamas
projektas, spaudos leidiniuose, publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,

2013 m. III ketv.
– 2014 m. III
ketv.

Pagal projekto
įgyvendinimo
kalendorių
(informacinis
pranešimas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III ketv.
– 2014 m. III
ketv.

2 (pranešimas
žiniasklaidai)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III ketv.
– 2014 m. III
ketv.

2 (su
3.500,00 –
iliustracijomis, 5.300,00
700 cm2 ploto)

7.000,00 –
10.600,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. III
ketv.

2 (su
1.550,00 –
iliustracijomis, 4.000,00
520 cm2 ploto)

3.100,00 –
8.000,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. III

2 (su
4.550,00 –
iliustracijomis, 7.800,00

9.100,00 –
15.600,00
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specializuotuose
leidiniuose


11.

Straipsniai ir
publikacijos interneto
naujienų portaluose





12.

Reportažai / pristatymai
nacionalinėje
televizijoje





13.

Reportažai / pristatymai
nacionaliniuose radijo
kanaluose





14.

Renginiai žiniasklaidai





sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
specializuotuose
leidiniuose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
populiariausiuose
interneto
naujienų portaluose, papildomai – nuosavuose
interneto kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami
nacionaliniuose
televizijos
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami nacionaliniuose radijo kanaluose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Organizuojami
išskirtinėmis
projekto
įgyvendinimo progomis – įsigijus ir įdiegus
(sumontavus) įrangą, baigiant esminius projekto
įgyvendinimo etapus.
Renginys
žiniasklaidai
organizuojamas
pasirenkant spaudos konferencijos formatą ar
kitą formą, pvz.: žiniasklaidos atstovų vizitas į

ketv.

700 cm2 ploto)

2013 m. III ketv.
– 2014 m. III
ketv.

2 (publikacija,
kai apimtis
neribojama)

1.800,00 –
2.600,00

3.600,00 –
5.200,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. III
ketv.

2 (reportažas,
2 min.
trukmės)

2.800,00 –
9.200,00

5.600,00 –
18.400,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. III
ketv.

2 (reportažas,
2 min.
trukmės)

210,00 –
400,00

420,00 –
800,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. III
ketv.

2 (renginys)

1.000,00 –
3.000,00

2.000,00 –
6.000,00
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15.

Projekto įgyvendinimo
pabaigos / atidarymo
renginys



16.

Projekto galimybių
pristatymo renginiai,
„Apskrito stalo“
diskusijos
Projekto populiarinimo,
„atvirų durų“ dienos



17.





objektą, įrangos demonstravimas, kt.
Organizuojamas visiškai įgyvendinus projektą ir
atidarant jį naudojimui. Organizuojant atidarymo
renginį
rekomenduojama
išnaudoti
visą
viešinimo priemonių spektrą ir užtikrinti visų
svarbiausių tikslinių grupių atstovų dalyvavimą.
Organizuojami projekto galimybių pristatymo
renginiai verslo įmonėms, potencialiems
partneriams ir investuotojams, jų atstovams ir
atstovaujančios organizacijos.
Organizuojamos įgyvendinus projektą ir
pristatant jo rezultatus artimiausioms tikslinėms
grupėms (MSI personalui, mokslininkams ir
tyrėjams,
studentams,
moksleiviams,
partneriams).
Gali būti organizuojamos siejant su MSI
vykdomais, ar nacionalinio lygmens (pvz.:
„Tyrėjų naktis“, „ES savaitė“, kt.) renginiais,
tarptautinėmis šventėmis.
Projekto pristatymo stendas ar specialus
pranešimas programoje (pvz.: „Mokymasis
Studijos Karjera“, „Aukštųjų mokyklų mugė“,
kt.)

18.

Projekto pristatymas
nacionaliniuose ir
regioniniuose švietimo
ir mokslo sektoriaus
renginiuose



19.

Projekto pristatymas

 „ES paramos projektų mugė“, „Europos burės“,

2014 m. III
ketv..

1 (renginys)

4.000,00 –
5.000,00

4.000,00 –
5.000,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. III
ketv.

3 (renginys)

1.500,00 –
4.000,00

4.500,00 –
12.000,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. III
ketv.

2 (renginys)

3.000,00 –
5.000,00

6.000,00 –
10.000,00

2013 m. III ketv.
– 2015 m. IV
ketv.

3

2013 m. III ketv.

3

-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
-(* informacijos -
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nacionalinio lygmens
ES paramos renginiuose
ir projektuose

20.

Tikslinių grupių
informuotumo ir
nuomonės tyrimai

kt. – tiesioginis dalyvavimas, informacinės – 2015 m. IV
medžiagos pateikimas, kt.
ketv.

 Įvertinamas tikslinių grupių informuotumas apie

2013 m. III
įgyvendinamus MTEP infrastruktūros projektus, ketv.; 2014 m.
nustatomas įgyvendinamų viešinimo priemonių III ketv.
efektyvumas ir informaciniai tikslinių grupių
poreikiai

2 (apklausa)

pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
- (* rengiama projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
Viso:
52.370,00 –
96.700,00

5.3.3. Slėnio „Santaka“ projektai
5.3.3.1. Nacionalinio atviros prieigos Ateities energetikos technologijų mokslo centro sukūrimas
Visuomenės informavimo tikslai
 Supažindinti tikslines grupes su projektu „Nacionalinio atviros prieigos Ateities energetikos technologijų mokslo centro sukūrimas“, jo tikslingumu,

paskirtimi ir nauda gyventojams ir informuoti apie šio projekto tarpinius ir galutinius rezultatus, ES paramos lėšų panaudojimo eigą ir efektyvumą.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad už ES paramos lėšas įgyvendinamas projektas „Nacionalinio atviros prieigos Ateities energetikos technologijų mokslo

centro sukūrimas“ kryptingai prisideda prie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos stiprinimo, kuria sąlygas inovatyvaus ir konkurencingo verslo vystymui,
šalies ekonominio konkurencingumo didinimui ir taip prisideda prie kiekvieno žmogaus asmeninės gerovės.
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 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad ES parama įgyvendinant projektą „Nacionalinio atviros prieigos Ateities energetikos technologijų mokslo centro

sukūrimas“, taip pat ir bendrai švietimo ir mokslo srityje, panaudojama tikslingai, administruojama efektyviai ir skaidriai.
Visuomenės informavimo uždaviniai
 Vykdyti aktyvų tikslinių grupių informavimą apie projekto „Nacionalinio atviros prieigos Ateities energetikos technologijų mokslo centro sukūrimas“

įgyvendinimo eigą, naudą ir rezultatus;
 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie projekto „Nacionalinio atviros prieigos Ateities energetikos technologijų mokslo centro sukūrimas“

pateikimą ir atspindėjimą įgyvendinat projektą „Programa 2015“, informacijos pateikimą ŠMM ir ŪM visuomenės informavimo kanaluose ir priemonėse,
bendrose ES paramos viešinimo priemonėse.
Visuomenės informavimo tikslinės grupės
 Tiesioginiai paramos gavėjai
-

Lietuvos energetikos institutas, projekto partneriai (KTU, LSMU), asociacijos „Santakos slėnis“ nariai.

 Politikos formuotojai ir vykdytojai
-

LR Seimas, LR Vyriausybė, Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijos, kitos ministerijos, paramos panaudojimą administruojančios ir prižiūrinčios
institucijos bei įstaigos.

 Suinteresuoti paramos panaudojimo rezultatais
-

Nacionalinė, specializuota ir regiono žiniasklaida; Kauno miesto ir rajono savivalda; Akademinė bendruomenė.

 Tiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Lietuvos energetikos instituto personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai.

 Netiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (ypatingai partnerių – KTU ir LSMU) personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai, moksleiviai;

-

Verslo įmonės, potencialūs partneriai ir investuotojai, juos atstovaujančios organizacijos.

 Tiesiogiai nesuinteresuoti projektų įgyvendinimo rezultatais
-

Lietuvos gyventojai, visuomenė plačiąja prasme.

Visuomenės informavimo žinios
 Įgyvendinus projektą „„Nacionalinio atviros prieigos Ateities energetikos technologijų mokslo centro sukūrimas“, bus įsteigtas nacionalinis atviros prieigos

Ateities energetikos technologijų mokslo centras:
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-

Sukurtos, atnaujintos ir/arba įranga aprūpintos 10 mokslinių laboratorijų, sukurta 15 bendrų darbo vietų mokslinių tyrimų srityje, pasirašytos 5
bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų institucijų ir SVV įmonių;

-

Pagerėjusi doktorantūros, mokslo tyrimų ir MTEP kokybė, teikiamos naujos ir aukštesnės kokybės paslaugos;

-

Pagerėjęs mokslo ir verslo bendradarbiavimas: geriau patenkinami verslo poreikiai siūlant aukštesnės kvalifikacijos specialistų paslaugas; sudarytos
sąlygos verslui padidinti efektyvumą bei konkurencingumą.

Visuomenės informavimo laikotarpis
 Iki 2013 m. III ketv. (MTEP infrastruktūros projekto įgyvendinimo pabaiga - 2013 m. liepos mėn. 31 d.).

Visuomenės informavimo priemonės
Nr.

Priemonė

Aprašymas

1.

Projekto aprašas

 Glausta

2.

Informacinis leidinys
(lankstinukas)

3.

Projekto prezentacija

4.

Projekto video
pristatymas

Laikotarpis

informacija apie projekto pobūdį, 2013 m. III ketv.
investuojamas lėšas, planuojamą įgyvendinto
projekto naudą tikslinėms grupėms ir rezultatus.
 Publikuojamas projekto vykdytojo, partnerių bei
susijusių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengtas nedidelės 2013 m. III ketv.
apimties elektroninis ir spausdintas leidinys.
 Platinamas tiesioginių susitikimų su tikslinėmis
grupėmis metu, projekto vykdytojo ir susijusių
institucijų interneto svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengta nedidelės

2013 m. III ketv.
apimties pristatymui renginiuose, tiesioginių
susitikimų metu skirta prezentacija (MS
PowerPoint).
 Projektą pristatantis video reportažas (pateikiant 2013 m. III ketv.
svarbiausius faktus, trumpus projektų vykdytojų,

Kiekis (mato Vieneto rinkos
vnt.)
įkainis (kainos
ribos, Lt be
PVM)

Bendra kaina
(kainos ribos,
Lt be PVM)

1 (projekto
aprašas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

1 (el. ir
spausdintas
leidinys, A4,
spalvotas,
dvipusis, 5000
egz.)
1 (el.
prezentacija)

3.300,00 –
4.000,00

3.300,00 –
4.000,00

750,00 –
1.500,00

750,00 –
1.500,00

1 (video
pristatymas, 3

3.000,00 –
5.000,00

3.000,00 –
5.000,00
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partnerių, tiesioginių naudos gavėjų interviu /
komentarus, grafinę medžiagą).
 Demonstruojamas tiesioginių susitikimų su
tikslinėmis grupėmis, renginių metu, projekto
vykdytojo ir susijusių institucijų interneto
svetainėse, video dokumentų dalinimosi
svetainėse (youtube.com, vimeo.com).
 Projektui aktualios žiniasklaidos (nacionalinės, 2013 m. III ketv.
regioninės, specializuotos, kt.), projekto
partnerių, susijusių institucijų ir įstaigų kontaktų
(atstovai, el. pašto adresai, telefonai) sąrašas
(naudojamas įgyvendinat kitas viešinimo
priemones).

5.

Kontaktų sąrašas

6.

Nuolatinis informavimas  Informaciniai
pranešimai
apie
projekto 2013 m. III ketv.
apie projekto
įgyvendinimo
eigą
(įrangos
įsigijimas,
įgyvendinimo eigą
atgabenimas, pajungimas, statybų projekto
įgyvendinimo eiga, kt.) projekto vykdytojo
informacijos kanaluose (MSI, Slėnio asociacijos
interneto svetainėse – naujienų arba specialioje,
lengvai prieinamoje, surandamoje skiltyje).
Pranešimai žiniasklaidai  Rengiami svarbiomis projekto įgyvendinimo 2013 m. III ketv.
progomis (įrangos įsigijimas / sumontavimas,
viso projekto įgyvendinimas (baigiamieji
darbai)), pristatant išskirtines paslaugas ir
sprendimus (pvz.: vandenilio energetika,
atsinaujinanti energetika ir kt.).
 Platinami pagal parengtą projektui aktualios
žiniasklaidos
(nacionalinės,
regioninės,
specializuotos, kt.) kontaktų sąrašą, projekto
partneriams ir susijusioms institucijoms,
publikuojami nuosavuose interneto kanaluose.
Straipsniai ir
 Pristatoma specifinė su projektu susijusi 2013 m. III ketv.
publikacijos
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,

7.

8.

– 5 min.)

1 (kontaktų
sąrašas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

Pagal projekto
įgyvendinimo
kalendorių
(informacinis
pranešimas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

1 (pranešimas
žiniasklaidai)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

1 (su
3.500,00 –
iliustracijomis, 5.300,00

3.500,00 –
5.300,00
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nacionalinėje spaudoje


9.

Straipsniai ir
publikacijos regioninėje
spaudoje





10.

Straipsniai ir
publikacijos
specializuotuose
leidiniuose





11.

Straipsniai ir
publikacijos interneto
naujienų portaluose





12.

Reportažai / pristatymai
nacionalinėje
televizijoje





sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
nacionalinėje
spausdintoje
žiniasklaidoje (dienraščiuose), publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami regiono, kuriame įgyvendinamas
projektas, spaudos leidiniuose, publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
specializuotuose
leidiniuose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
populiariausiuose
interneto
naujienų portaluose, papildomai – nuosavuose
interneto kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami
nacionaliniuose
televizijos
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.

700 cm2 ploto)

2013 m. III ketv.

1 (su
1.550,00 –
iliustracijomis, 4.000,00
520 cm2 ploto)

1.550,00 –
4.000,00

2013 m. III ketv.

1 (su
4.550,00 –
iliustracijomis, 7.800,00
700 cm2 ploto)

4.550,00 –
7.800,00

2013 m. III ketv.

1 (publikacija,
kai apimtis
neribojama)

1.800,00 –
2.600,00

1.800,00 –
2.600,00

2013 m. III ketv.

1 (reportažas,
2 min.
trukmės)

2.800,00 –
9.200,00

2.800,00 –
9.200,00
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13.

Reportažai / pristatymai
nacionaliniuose radijo
kanaluose

 Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma



14.

Renginiai žiniasklaidai





15.

Projekto įgyvendinimo
pabaigos / atidarymo
renginys



16.

Projekto galimybių
pristatymo renginiai,
„Apskrito stalo“
diskusijos
Projekto populiarinimo,
„atvirų durų“ dienos



17.





specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami nacionaliniuose radijo kanaluose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Organizuojami
išskirtinėmis
projekto
įgyvendinimo progomis – įsigijus ir įdiegus
(sumontavus) įrangą, baigiant esminius projekto
įgyvendinimo etapus.
Renginys
žiniasklaidai
organizuojamas
pasirenkant spaudos konferencijos formatą ar
kitą formą, pvz.: žiniasklaidos atstovų vizitas į
objektą, įrangos demonstravimas, kt.
Organizuojamas visiškai įgyvendinus projektą ir
atidarant jį naudojimui. Organizuojant atidarymo
renginį
rekomenduojama
išnaudoti
visą
viešinimo priemonių spektrą ir užtikrinti visų
svarbiausių tikslinių grupių atstovų dalyvavimą.
Organizuojami projekto galimybių pristatymo
renginiai verslo įmonėms, potencialiems
partneriams ir investuotojams, jų atstovams ir
atstovaujančios organizacijos.
Organizuojamos įgyvendinus projektą ir
pristatant jo rezultatus artimiausioms tikslinėms
grupėms (MSI personalui, mokslininkams ir
tyrėjams,
studentams,
moksleiviams,
partneriams).
Gali būti organizuojamos siejant su MSI
vykdomais, ar nacionalinio lygmens (pvz.:
„Tyrėjų naktis“, „ES savaitė“, kt.) renginiais,
tarptautinėmis šventėmis.

2013 m. III ketv.

1 (reportažas,
2 min.
trukmės)

210,00 –
400,00

210,00 –
400,00

2013 m. IV ketv.

1 (renginys)

1.000,00 –
3.000,00

1.000,00 –
3.000,00

2013 m. IV ketv.

1 (renginys)

4.000,00 –
5.000,00

4.000,00 –
5.000,00

2013 m. III ketv.

2 (renginys)

1.500,00 –
4.000,00

3.000,00 –
8.000,00

2013 m. IV –
2014 m. I ketv.

2 (renginys)

3.000,00 –
5.000,00

6.000,00 –
10.000,00
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18.

Projekto pristatymas
nacionaliniuose ir
regioniniuose švietimo
ir mokslo sektoriaus
renginiuose

 Projekto

3

19.

Projekto pristatymas
nacionalinio lygmens
ES paramos renginiuose
ir projektuose

 „ES paramos projektų mugė“, „Europos burės“,

3

20.

Tikslinių grupių
informuotumo ir
nuomonės tyrimai

 Įvertinamas tikslinių grupių informuotumas apie

pristatymo stendas ar specialus 2013 m. III ketv.
pranešimas programoje (pvz.: „Mokymasis – 2015 m. IV
Studijos Karjera“, „Aukštųjų mokyklų mugė“, ketv.
kt.)

2013 m. III ketv.
kt. – tiesioginis dalyvavimas, informacinės – 2015 m. IV
medžiagos pateikimas, kt.
ketv.

įgyvendinamus MTEP infrastruktūros projektus,
nustatomas įgyvendinamų viešinimo priemonių
efektyvumas ir informaciniai tikslinių grupių
poreikiai

2014 m. I ketv.

1 (apklausa)

-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
- (* rengiama projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
Viso:
40.010,00 –
65.800,00
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5.3.3.2. Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno technologijos universitete
Visuomenės informavimo tikslai
 Supažindinti tikslines grupes su projektu „Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno technologijos universitete“, jo tikslingumu,

paskirtimi ir nauda gyventojams ir informuoti apie šio projekto tarpinius ir galutinius rezultatus, ES paramos lėšų panaudojimo eigą ir efektyvumą.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad už ES paramos lėšas įgyvendinamas projektas „Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno

technologijos universitete“ kryptingai prisideda prie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos stiprinimo, kuria sąlygas inovatyvaus ir konkurencingo verslo
vystymui, šalies ekonominio konkurencingumo didinimui ir taip prisideda prie kiekvieno žmogaus asmeninės gerovės.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad ES parama įgyvendinant projektą „Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno technologijos

universitete“, taip pat ir bendrai švietimo ir mokslo srityje, panaudojama tikslingai, administruojama efektyviai ir skaidriai.
Visuomenės informavimo uždaviniai
 Vykdyti aktyvų tikslinių grupių informavimą apie projekto „Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno technologijos universitete“

įgyvendinimo eigą, naudą ir rezultatus;
 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie projekto „Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno technologijos universitete“

pateikimą ir atspindėjimą įgyvendinat projektą „Programa 2015“, informacijos pateikimą ŠMM ir ŪM visuomenės informavimo kanaluose ir priemonėse,
bendrose ES paramos viešinimo priemonėse.
Visuomenės informavimo tikslinės grupės
 Tiesioginiai paramos gavėjai
-

Kauno technologijos universitetas, projekto partneriai (Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), asociacijos „Santakos
slėnis“ nariai.

 Politikos formuotojai ir vykdytojai
-

LR Seimas, LR Vyriausybė, Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijos, kitos ministerijos, paramos panaudojimą administruojančios ir prižiūrinčios
institucijos bei įstaigos.

 Suinteresuoti paramos panaudojimo rezultatais
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Nacionalinė, specializuota ir regiono žiniasklaida; Kauno miesto ir rajono savivalda; Akademinė bendruomenė.

-

 Tiesioginiai galutinės naudos gavėjai

Kauno technologijos universiteto personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai.

-

 Netiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (LSMU, VDU, VU, ASU, Biochemijos institutas, KTU Maisto institutas) personalas, mokslininkai ir tyrėjai,
studentai, moksleiviai;

-

Verslo įmonės, potencialūs partneriai ir investuotojai, juos atstovaujančios organizacijos.

 Tiesiogiai nesuinteresuoti projektų įgyvendinimo rezultatais

Lietuvos gyventojai, visuomenė plačiąja prasme.

-

Visuomenės informavimo žinios
 Įgyvendinus projektą „Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno technologijos universitete“, bus sutelktas darniosios chemijos,

mechatronikos, informacinių ir komunikacinių technologijų krypčių mokslo ir studijų potencialas ir sukurtas nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų
centras:
-

Sukurta 81 bendra darbo vieta mokslinių tyrimų srityje;

-

Sukurtos, atnaujintos ir (arba) įranga aprūpintos 22 mokslinės laboratorijos;

-

Sustiprinta vykdoma mokslinė veikla;

-

Pasirašyta 13 bendradarbiavimo sutarčių tarp tyrimų institucijų ir SVV įmonių.

Visuomenės informavimo laikotarpis
 MTEP infrastruktūros projekto įgyvendinimo pabaiga 2014 m. birželio 30 d.
 Pateikiamos rekomenduojamos papildomos viešinimo priemonės padedančios pristatyti ES paramos investicijų MTEP sektoriuje naudą.

Visuomenės informavimo priemonės
Nr.

Priemonė

Aprašymas

Laikotarpis

Kiekis (mato Vieneto rinkos
vnt.)
įkainis (kainos
ribos, Lt be
PVM)

Bendra kaina
(kainos ribos,
Lt be PVM)

1.

Projekto aprašas

 Glausta informacija apie projekto pobūdį,

2013 m. III ketv.

1 (projekto

-

investuojamas lėšas, planuojamą įgyvendinto

- (* rengiama
projekto
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2.

Informacinis leidinys
(lankstinukas)

3.

Projekto prezentacija

4.

Projekto video
pristatymas

5.

Kontaktų sąrašas

6.

Nuolatinis

projekto naudą tikslinėms grupėms ir
rezultatus.
 Publikuojamas projekto vykdytojo, partnerių
bei susijusių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengtas nedidelės 2013 m. III ketv.
apimties elektroninis ir spausdintas leidinys.
 Platinamas tiesioginių susitikimų su tikslinėmis
grupėmis metu, projekto vykdytojo ir susijusių
institucijų interneto svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengta nedidelės

apimties pristatymui renginiuose, tiesioginių
susitikimų metu skirta prezentacija (MS
PowerPoint).
 Projektą
pristatantis
video
reportažas
(pateikiant svarbiausius faktus, trumpus
projektų vykdytojų, partnerių, tiesioginių
naudos gavėjų interviu / komentarus, grafinę
medžiagą, pristatant sėkmės istorijas (sutartys,
paslaugos, produktai, kt.)).
 Demonstruojamas tiesioginių susitikimų su
tikslinėmis grupėmis, renginių metu, projekto
vykdytojo ir susijusių institucijų interneto
svetainėse, video dokumentų dalinimosi
svetainėse (youtube.com, vimeo.com).
 Projektui aktualios žiniasklaidos (nacionalinės,
regioninės, specializuotos, kt.), projekto
partnerių, susijusių institucijų ir įstaigų
kontaktų (atstovai, el. pašto adresai, telefonai)
sąrašas
(naudojamas
įgyvendinat
kitas
viešinimo priemones).
 Informaciniai pranešimai apie projektą (sėkmės

aprašas)

įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

1 (el. ir
spausdintas
leidinys, A4,
spalvotas,
dvipusis, 5000
egz.)
1 (el.
prezentacija)

3.300,00 –
4.000,00

3.300,00 –
4.000,00

750,00 –
1.500,00

750,00 –
1.500,00

Rekomenduojamas 1 (video
kiekis 12 mėn.
pristatymas, 3
laikotarpiui
– 5 min.)

3.000,00 –
5.000,00

3.000,00 –
5.000,00

Rekomenduojamas 1 (kontaktų
kiekis 12 mėn.
sąrašas)
laikotarpiui

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III ketv.

Rekomenduojamas Pagal projekto - (* rengiama -
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informavimas
apie
projekto įgyvendinimo
eigą

7.

Pranešimai žiniasklaidai





8.

Straipsniai ir
publikacijos
nacionalinėje spaudoje





9.

Straipsniai ir
publikacijos regioninėje
spaudoje



istorijos – bendradarbiavimo sutartys, suteiktos
paslaugos, sukurti produktai, kt.) projekto
vykdytojo informacijos kanaluose (MSI, Slėnio
asociacijos interneto svetainėse – naujienų arba
specialioje, lengvai prieinamoje, surandamoje
skiltyje).
Rengiami pristatant projekto pasiekimus
(sėkmės istorijos – bendradarbiavimo sutartys,
suteiktos paslaugos, sukurti produktai, kt. –
apibendrinti ketvirtiniai / metiniai duomenys ar
atskirą sėkmės atvejį pristatantys pranešimai).
Platinami pagal parengtą projektui aktualios
žiniasklaidos
(nacionalinės,
regioninės,
specializuotos, kt.) kontaktų sąrašą, projekto
partneriams ir susijusioms institucijoms,
publikuojami nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija – įgyvendinamos naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos
(sėkmės istorijos – bendradarbiavimo sutartys,
pritraukti mokslininkai, asmeninės mokslo
darbuotojų ar verslo partnerių sėkmės istorijos,
suteiktos paslaugos, sukurti produktai, kt.).
Publikuojami
nacionalinėje
spausdintoje
žiniasklaidoje (dienraščiuose), publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija – įgyvendinamos naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos
(sėkmės istorijos – bendradarbiavimo sutartys,
pritraukti mokslininkai, asmeninės mokslo
darbuotojų ar verslo partnerių sėkmės istorijos,

kiekis 12
laikotarpiui

mėn. įgyvendinimo
kalendorių
(informacinis
pranešimas)

projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

Rekomenduojamas 4 (pranešimas
kiekis 12 mėn.
žiniasklaidai)
laikotarpiui

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

Rekomenduojamas 2 (su
3.500,00 –
kiekis 12 mėn.
iliustracijomis, 5.300,00
laikotarpiui
700 cm2 ploto)

7.000,00 –
10.600,00

Rekomenduojamas 2 (su
1.550,00 –
kiekis 12 mėn.
iliustracijomis, 4.000,00
laikotarpiui
520 cm2 ploto)

3.100,00 –
8.000,00
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10.

Straipsniai ir
publikacijos
specializuotuose
leidiniuose





11.

Straipsniai ir
publikacijos interneto
naujienų portaluose





12.

Reportažai / pristatymai
nacionalinėje
televizijoje



suteiktos paslaugos, sukurti produktai, kt.).
Publikuojami regiono, kuriame įgyvendinamas
projektas, spaudos leidiniuose, publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija – įgyvendinamos naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos
(sėkmės istorijos – bendradarbiavimo sutartys,
pritraukti mokslininkai, asmeninės mokslo
darbuotojų ar verslo partnerių sėkmės istorijos,
suteiktos paslaugos, sukurti produktai, kt.).
Publikuojami specializuotuose leidiniuose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija – įgyvendinamos naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos
(sėkmės istorijos – bendradarbiavimo sutartys,
pritraukti mokslininkai, asmeninės mokslo
darbuotojų ar verslo partnerių sėkmės istorijos,
suteiktos paslaugos, sukurti produktai, kt.).
Publikuojami
populiariausiuose
interneto
naujienų portaluose, papildomai – nuosavuose
interneto kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos (sėkmės
istorijos – bendradarbiavimo sutartys, pritraukti
mokslininkai, asmeninės mokslo darbuotojų ar
verslo partnerių sėkmės istorijos, suteiktos

Rekomenduojamas 2 (su
4.550,00 –
kiekis 12 mėn.
iliustracijomis, 7.800,00
laikotarpiui
700 cm2 ploto)

9.100,00 –
15.600,00

Rekomenduojamas 2 (publikacija,
kiekis 12 mėn.
kai apimtis
laikotarpiui
neribojama)

1.800,00 –
2.600,00

3.600,00 –
5.200,00

Rekomenduojamas 2 (reportažas,
kiekis 12 mėn.
2 min.
laikotarpiui
trukmės)

2.800,00 –
9.200,00

5.600,00 –
18.400,00
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13.

Reportažai / pristatymai
nacionaliniuose radijo
kanaluose

14.

Renginiai žiniasklaidai

15.

Projekto galimybių
pristatymo renginiai,
„Apskrito stalo“
diskusijos

paslaugos, sukurti produktai, kt.).
 Transliuojami
nacionaliniuose
televizijos
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.
 Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma Rekomenduojamas 2 (reportažas,
specifinė su projektu susijusi informacija – kiekis 12 mėn.
2 min.
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama laikotarpiui
trukmės)
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos (sėkmės
istorijos – bendradarbiavimo sutartys, pritraukti
mokslininkai, asmeninės mokslo darbuotojų ar
verslo partnerių sėkmės istorijos, suteiktos
paslaugos, sukurti produktai, kt.).
 Transliuojami
nacionaliniuose
radijo
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.
 Organizuojami pristatant projekto pasiekimus

(apibendrinti metiniai duomenys, atskirą
sėkmės atvejį (bendradarbiavimo sutartis,
suteiktos paslaugos, sukurti produktai ar
produktas, kt.) pristatantys renginiai).
 Renginys
žiniasklaidai
organizuojamas
pasirenkant spaudos konferencijos formatą ar
kitą formą, pvz.: žiniasklaidos atstovų vizitas į
objektą, įrangos / paslaugos / produkto
demonstravimas, kt.
 Organizuojami projekto galimybių pristatymo
renginiai verslo įmonėms, potencialiems
partneriams ir investuotojams, jų atstovams ir
atstovaujančios organizacijos, įtraukiami esami
partneriai (pvz.: ūkio subjektai besinaudojantys
paslaugomis).

210,00 –
400,00

420,00 –
800,00

Rekomenduojamas 1 (renginys)
kiekis 12 mėn.
laikotarpiui

1.000,00 –
3.000,00

1.000,00 –
3.000,00

Rekomenduojamas 2 (renginys)
kiekis 12 mėn.
laikotarpiui

1.500,00 –
4.000,00

3.000,00 –
8.000,00
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16.

Projekto populiarinimo,
„atvirų durų“ dienos

17.

Projekto pristatymas
nacionaliniuose ir
regioniniuose švietimo
ir mokslo sektoriaus
renginiuose

18.

Projekto pristatymas
nacionalinio lygmens
ES paramos renginiuose
ir projektuose

 Organizuojamos

įgyvendinus projektą ir
pristatant
jo
rezultatus
artimiausioms
tikslinėms
grupėms
(MSI
personalui,
mokslininkams ir tyrėjams, studentams,
moksleiviams, partneriams), įtraukiami esami
partneriai (pvz.: ūkio subjektai besinaudojantys
paslaugomis).
 Gali būti organizuojamos siejant su MSI
vykdomais, ar nacionalinio lygmens (pvz.:
„Tyrėjų naktis“, „ES savaitė“, kt.) renginiais,
tarptautinėmis šventėmis.
 Projekto pristatymo stendas ar specialus
pranešimas programoje (pvz.: „Mokymasis
Studijos Karjera“, „Aukštųjų mokyklų mugė“,
kt.)

 „ES paramos projektų mugė“, „Europos burės“,

Rekomenduojamas 2 (renginys)
kiekis 12 mėn.
laikotarpiui

3.000,00 –
5.000,00

Rekomenduojamas 1
kiekis 12 mėn.
laikotarpiui

-(*
informacijos
pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
-(*
informacijos
pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus

Rekomenduojamas 1
kt. – tiesioginis dalyvavimas, informacinės kiekis 12 mėn.
medžiagos pateikimas, kt.
laikotarpiui

6.000,00 –
10.000,00
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19.

Tikslinių grupių
informuotumo ir
nuomonės tyrimai

 Įvertinamas tikslinių grupių informuotumas

Rekomenduojamas 1 (apklausa)
apie įgyvendinamus MTEP infrastruktūros kiekis 12 mėn.
projektus, nustatomas įgyvendinamų viešinimo laikotarpiui
priemonių efektyvumas ir informaciniai
tikslinių grupių poreikiai.

nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
- (* rengiama projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
Viso:
45.870,00 –
90.100,00

5.3.3.3. „Santakos“ slėnio naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro sukūrimas
Visuomenės informavimo tikslai
 Supažindinti tikslines grupes su projektu „Santakos“ slėnio naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro sukūrimas“, jo tikslingumu, paskirtimi ir

nauda gyventojams ir informuoti apie šio projekto tarpinius ir galutinius rezultatus, ES paramos lėšų panaudojimo eigą ir efektyvumą.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad už ES paramos lėšas įgyvendinamas projektas „Santakos“ slėnio naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro

sukūrimas“ kryptingai prisideda prie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos stiprinimo, kuria sąlygas inovatyvaus ir konkurencingo verslo vystymui, šalies
ekonominio konkurencingumo didinimui ir taip prisideda prie kiekvieno žmogaus asmeninės gerovės.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad ES parama įgyvendinant projektą „Santakos“ slėnio naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro sukūrimas“,

taip pat ir bendrai švietimo ir mokslo srityje, panaudojama tikslingai, administruojama efektyviai ir skaidriai.
Visuomenės informavimo uždaviniai
 Vykdyti aktyvų tikslinių grupių informavimą apie projekto „Santakos“ slėnio naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro sukūrimas“ įgyvendinimo

eigą, naudą ir rezultatus;
 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie projekto „Santakos“ slėnio naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro sukūrimas“ pateikimą ir

atspindėjimą įgyvendinat projektą „Programa 2015“, informacijos pateikimą ŠMM ir ŪM visuomenės informavimo kanaluose ir priemonėse, bendrose ES
paramos viešinimo priemonėse.
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Visuomenės informavimo tikslinės grupės
 Tiesioginiai paramos gavėjai

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, projekto partneriai (Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas), asociacijos „Santakos
slėnis“ nariai

-

 Politikos formuotojai ir vykdytojai

LR Seimas, LR Vyriausybė, Švietimo ir mokslo, Ūkio, Sveikatos apsaugos ministerijos, kitos ministerijos, paramos panaudojimą administruojančios ir
prižiūrinčios institucijos bei įstaigos.

-

 Suinteresuoti paramos panaudojimo rezultatais

Nacionalinė, specializuota ir regiono žiniasklaida; Kauno miesto ir rajono savivalda; Akademinė bendruomenė.

-

 Tiesioginiai galutinės naudos gavėjai

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai.

-

 Netiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai, moksleiviai;

-

Verslo įmonės, potencialūs partneriai ir investuotojai, juos atstovaujančios organizacijos.

 Tiesiogiai nesuinteresuoti projektų įgyvendinimo rezultatais

Lietuvos gyventojai, visuomenė plačiąja prasme.

-

Visuomenės informavimo žinios
 Įgyvendinus projektą „Santakos“ slėnio naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro sukūrimas“, bus sukurtas naujausių farmacijos ir sveikatos

technologijų centras, telkiantis farmacijos ir sveikatos technologijų krypčių mokslo ir studijų potencialą. Steigiamos žinioms imlios įmonės ir teikiamos
žinioms imlios paslaugos:
-

Sukurta, atnaujinta ir/arba įranga aprūpinta 10 mokslinių laboratorijų;

-

Sukurtos 24 bendros darbo vietos mokslinių tyrimų srityje;

-

Inovacijų paramos paslaugomis naudojasi įmonės; vykdomi MTEP projektai pagal Lietuvos ūkio subjektų užsakymus; tarptautiniai MTEP projektai;
pasirašytos MTEP bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų institucijų ir įmonių; vykdomi MTEP ir inovacijų aplinkos gerinimo projektai.

Visuomenės informavimo laikotarpis
 Iki 2014 m. I ketv. (MTEP infrastruktūros projekto įgyvendinimo pabaiga - 2013 m. gruodžio mėn. 31 d.).
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Visuomenės informavimo priemonės
Nr.

Priemonė

Aprašymas

1.

Projekto aprašas

 Glausta

2.

Informacinis leidinys
(lankstinukas)

3.

Projekto prezentacija

4.

Projekto video
pristatymas

5.

Kontaktų sąrašas

Laikotarpis

informacija apie projekto pobūdį, 2013 m. III ketv.
investuojamas lėšas, planuojamą įgyvendinto
projekto naudą tikslinėms grupėms ir rezultatus.
 Publikuojamas projekto vykdytojo, partnerių bei
susijusių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengtas nedidelės 2013 m. III ketv.
apimties elektroninis ir spausdintas leidinys.
 Platinamas tiesioginių susitikimų su tikslinėmis
grupėmis metu, projekto vykdytojo ir susijusių
institucijų interneto svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengta nedidelės

2013 m. III ketv.
apimties pristatymui renginiuose, tiesioginių
susitikimų metu skirta prezentacija (MS
PowerPoint).
 Projektą pristatantis video reportažas (pateikiant 2013 m. III ketv.
svarbiausius faktus, trumpus projektų vykdytojų,
partnerių, tiesioginių naudos gavėjų interviu /
komentarus, grafinę medžiagą).
 Demonstruojamas tiesioginių susitikimų su
tikslinėmis grupėmis, renginių metu, projekto
vykdytojo ir susijusių institucijų interneto
svetainėse, video dokumentų dalinimosi
svetainėse (youtube.com, vimeo.com).
 Projektui aktualios žiniasklaidos (nacionalinės, 2013 m. III ketv.
regioninės, specializuotos, kt.), projekto

Kiekis (mato Vieneto rinkos
vnt.)
įkainis (kainos
ribos, Lt be
PVM)

Bendra kaina
(kainos ribos,
Lt be PVM)

1 (projekto
aprašas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

1 (el. ir
spausdintas
leidinys, A4,
spalvotas,
dvipusis, 5000
egz.)
1 (el.
prezentacija)

3.300,00 –
4.000,00

3.300,00 –
4.000,00

750,00 –
1.500,00

750,00 –
1.500,00

1 (video
pristatymas, 3
– 5 min.)

3.000,00 –
5.000,00

3.000,00 –
5.000,00

1 (kontaktų
sąrašas)

- (* rengiama
projekto

-
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partnerių, susijusių institucijų ir įstaigų kontaktų
(atstovai, el. pašto adresai, telefonai) sąrašas
(naudojamas įgyvendinat kitas viešinimo
priemones).
6.

7.

8.

9.

Nuolatinis informavimas  Informaciniai
pranešimai
apie
projekto
apie projekto
įgyvendinimo
eigą
(įrangos
įsigijimas,
įgyvendinimo eigą
atgabenimas, pajungimas, statybų projekto
įgyvendinimo eiga, kt.) projekto vykdytojo
informacijos kanaluose (MSI, Slėnio asociacijos
interneto svetainėse – naujienų arba specialioje,
lengvai prieinamoje, surandamoje skiltyje).
Pranešimai žiniasklaidai  Rengiami svarbiomis projekto įgyvendinimo
progomis – įrangos įsigijimas / sumontavimas,
viso projekto įgyvendinimas (baigiamieji
darbai), kt.
 Platinami pagal parengtą projektui aktualios
žiniasklaidos
(nacionalinės,
regioninės,
specializuotos, kt.) kontaktų sąrašą, projekto
partneriams ir susijusioms institucijoms,
publikuojami nuosavuose interneto kanaluose.
Straipsniai ir
 Pristatoma specifinė su projektu susijusi
publikacijos
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
nacionalinėje spaudoje
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
 Publikuojami
nacionalinėje
spausdintoje
žiniasklaidoje (dienraščiuose), publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Straipsniai ir
 Pristatoma specifinė su projektu susijusi
publikacijos regioninėje
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
spaudoje
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
 Publikuojami regiono, kuriame įgyvendinamas
projektas, spaudos leidiniuose, publikuojami

įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

Pagal projekto
įgyvendinimo
kalendorių
(informacinis
pranešimas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (pranešimas
žiniasklaidai)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (su
3.500,00 –
iliustracijomis, 5.300,00
700 cm2 ploto)

3.500,00 –
5.300,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (su
1.550,00 –
iliustracijomis, 4.000,00
520 cm2 ploto)

1.550,00 –
4.000,00
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10.

Straipsniai ir
publikacijos
specializuotuose
leidiniuose





11.

Straipsniai ir
publikacijos interneto
naujienų portaluose





12.

Reportažai / pristatymai
nacionalinėje
televizijoje





13.

Reportažai / pristatymai
nacionaliniuose radijo
kanaluose





14.

Renginiai žiniasklaidai



nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
specializuotuose
leidiniuose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
populiariausiuose
interneto
naujienų portaluose, papildomai – nuosavuose
interneto kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami
nacionaliniuose
televizijos
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami nacionaliniuose radijo kanaluose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Organizuojami
išskirtinėmis
projekto
įgyvendinimo progomis – įsigijus ir įdiegus
(sumontavus) įrangą, baigiant esminius projekto
įgyvendinimo etapus.

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (su
4.550,00 –
iliustracijomis, 7.800,00
700 cm2 ploto)

4.550,00 –
7.800,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (publikacija,
kai apimtis
neribojama)

1.800,00 –
2.600,00

1.800,00 –
2.600,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (reportažas,
2 min.
trukmės)

2.800,00 –
9.200,00

2.800,00 –
9.200,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (reportažas,
2 min.
trukmės)

210,00 –
400,00

210,00 –
400,00

2013 m. IV ketv.

1 (renginys)

1.000,00 –
3.000,00

1.000,00 –
3.000,00
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 Renginys

15.

Projekto įgyvendinimo
pabaigos / atidarymo
renginys



16.

Projekto galimybių
pristatymo renginiai,
„Apskrito stalo“
diskusijos
Projekto populiarinimo,
„atvirų durų“ dienos



17.





18.

Projekto pristatymas
nacionaliniuose ir
regioniniuose švietimo
ir mokslo sektoriaus
renginiuose



žiniasklaidai
organizuojamas
pasirenkant spaudos konferencijos formatą ar
kitą formą, pvz.: žiniasklaidos atstovų vizitas į
objektą, įrangos demonstravimas, kt.
Organizuojamas visiškai įgyvendinus projektą ir
atidarant jį naudojimui. Organizuojant atidarymo
renginį
rekomenduojama
išnaudoti
visą
viešinimo priemonių spektrą ir užtikrinti visų
svarbiausių tikslinių grupių atstovų dalyvavimą.
Organizuojami projekto galimybių pristatymo
renginiai verslo įmonėms, potencialiems
partneriams ir investuotojams, jų atstovams ir
atstovaujančios organizacijos.
Organizuojamos įgyvendinus projektą ir
pristatant jo rezultatus artimiausioms tikslinėms
grupėms (MSI personalui, mokslininkams ir
tyrėjams,
studentams,
moksleiviams,
partneriams).
Gali būti organizuojamos siejant su MSI
vykdomais, ar nacionalinio lygmens (pvz.:
„Tyrėjų naktis“, „ES savaitė“, kt.) renginiais,
tarptautinėmis šventėmis.
Projekto pristatymo stendas ar specialus
pranešimas programoje (pvz.: „Mokymasis
Studijos Karjera“, „Aukštųjų mokyklų mugė“,
kt.)

2013 m. IV ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (renginys)

4.000,00 –
5.000,00

4.000,00 –
5.000,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

3 (renginys)

1.500,00 –
4.000,00

4.500,00 –
12.000,00

2013 m. IV –
2014 m. I ketv.

2 (renginys)

3.000,00 –
5.000,00

6.000,00 –
10.000,00

2013 m. III ketv.
– 2015 m. IV
ketv.

3

-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
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19.

Projekto pristatymas
nacionalinio lygmens
ES paramos renginiuose
ir projektuose

 „ES paramos projektų mugė“, „Europos burės“,

20.

Tikslinių grupių
informuotumo ir
nuomonės tyrimai

 Įvertinamas tikslinių grupių informuotumas apie

2013 m. III ketv.
kt. – tiesioginis dalyvavimas, informacinės – 2015 m. IV
medžiagos pateikimas, kt.
ketv.

įgyvendinamus MTEP infrastruktūros projektus,
nustatomas įgyvendinamų viešinimo priemonių
efektyvumas ir informaciniai tikslinių grupių
poreikiai

2014 m. I ketv.

3

1 (apklausa)

užtikrinimas)
-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
- (* rengiama projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
Viso:
41.510,00 –
69.800,00

5.3.3.4. Slėnio „Santaka“ technologijų perdavimo ir verslo inkubatoriaus bazės įkūrimas
Visuomenės informavimo tikslai
 Supažindinti tikslines grupes su projektu „Slėnio „Santaka“ technologijų perdavimo ir verslo inkubatoriaus bazės įkūrimas“, jo tikslingumu, paskirtimi ir

nauda gyventojams ir informuoti apie šio projekto tarpinius ir galutinius rezultatus, ES paramos lėšų panaudojimo eigą ir efektyvumą.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad už ES paramos lėšas įgyvendinamas projektas „Slėnio „Santaka“ technologijų perdavimo ir verslo inkubatoriaus bazės

įkūrimas“ kryptingai prisideda prie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos stiprinimo, kuria sąlygas inovatyvaus ir konkurencingo verslo vystymui, šalies
ekonominio konkurencingumo didinimui ir taip prisideda prie kiekvieno žmogaus asmeninės gerovės.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad ES parama įgyvendinant projektą „Slėnio „Santaka“ technologijų perdavimo ir verslo inkubatoriaus bazės įkūrimas“, taip
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pat ir bendrai švietimo ir mokslo srityje, panaudojama tikslingai, administruojama efektyviai ir skaidriai.
Visuomenės informavimo uždaviniai
 Vykdyti aktyvų tikslinių grupių informavimą apie projekto „Slėnio „Santaka“ technologijų perdavimo ir verslo inkubatoriaus bazės įkūrimas“ įgyvendinimo

eigą, naudą ir rezultatus;
 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie projekto „Slėnio „Santaka“ technologijų perdavimo ir verslo inkubatoriaus bazės įkūrimas“ pateikimą ir

atspindėjimą įgyvendinat projektą „Programa 2015“, informacijos pateikimą ŠMM ir ŪM visuomenės informavimo kanaluose ir priemonėse, bendrose ES
paramos viešinimo priemonėse.
Visuomenės informavimo tikslinės grupės
 Tiesioginiai paramos gavėjai
-

Kauno technologijos universitetas, asociacijos „Santakos slėnis“ nariai.

 Politikos formuotojai ir vykdytojai
-

LR Seimas, LR Vyriausybė, Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijos, kitos ministerijos, paramos panaudojimą administruojančios ir prižiūrinčios
institucijos bei įstaigos.

 Suinteresuoti paramos panaudojimo rezultatais
-

Nacionalinė, specializuota ir regiono žiniasklaida; Kauno miesto ir rajono savivalda; Akademinė bendruomenė.

 Tiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Kauno technologijos universiteto personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai.

 Netiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai, moksleiviai;

-

Verslo įmonės, potencialūs partneriai ir investuotojai, juos atstovaujančios organizacijos.

 Tiesiogiai nesuinteresuoti projektų įgyvendinimo rezultatais
-

Lietuvos gyventojai, visuomenė plačiąja prasme.

Visuomenės informavimo žinios
 Įgyvendinus projektą „Slėnio „Santaka“ technologijų perdavimo ir verslo inkubatoriaus bazės įkūrimas“, įkuriamas naujas atviros prieigos centras, sukurti ir

išplėtoti išoriniai ir vidiniai tinklai bei komunikacijos; įsigyta reikalinga mokslinių tyrimų įranga. Centras skirtas:
-

Kauno technologijos universiteto regioninio mokslo parko technologijoms demonstruoti;
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-

Verslo įmonių mokslinių tyrimų laboratorijoms steigti ir įmonių inkubavimo veiklai;

-

Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parko jaunimo verslumo mokyklos veiklai.

Visuomenės informavimo laikotarpis
 Iki 2013 m. IV ketv. (MTEP infrastruktūros projekto įgyvendinimo pabaiga - 2013 m. spalio mėn. 31 d.).

Visuomenės informavimo priemonės
Nr.

Priemonė

Aprašymas

1.

Projekto aprašas

 Glausta

2.

Informacinis leidinys
(lankstinukas)

3.

Projekto prezentacija

4.

Projekto video
pristatymas

Laikotarpis

informacija apie projekto pobūdį, 2013 m. III ketv.
investuojamas lėšas, planuojamą įgyvendinto
projekto naudą tikslinėms grupėms ir rezultatus.
 Publikuojamas projekto vykdytojo, partnerių bei
susijusių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengtas nedidelės 2013 m. III ketv.
apimties elektroninis ir spausdintas leidinys.
 Platinamas tiesioginių susitikimų su tikslinėmis
grupėmis metu, projekto vykdytojo ir susijusių
institucijų interneto svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengta nedidelės

2013 m. III ketv.

apimties pristatymui renginiuose, tiesioginių
susitikimų metu skirta prezentacija (MS
PowerPoint).
 Projektą pristatantis video reportažas (pateikiant 2013 m. III ketv.
svarbiausius faktus, trumpus projektų vykdytojų,
partnerių, tiesioginių naudos gavėjų interviu /
komentarus, grafinę medžiagą).
 Demonstruojamas tiesioginių susitikimų su
tikslinėmis grupėmis, renginių metu, projekto

Kiekis (mato Vieneto rinkos
vnt.)
įkainis (kainos
ribos, Lt be
PVM)

Bendra kaina
(kainos ribos,
Lt be PVM)

1 (projekto
aprašas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

1 (el. ir
spausdintas
leidinys, A4,
spalvotas,
dvipusis, 5000
egz.)
1 (el.
prezentacija)

3.300,00 –
4.000,00

3.300,00 –
4.000,00

750,00 –
1.500,00

750,00 –
1.500,00

1 (video
pristatymas, 3
– 5 min.)

3.000,00 –
5.000,00

3.000,00 –
5.000,00

109

vykdytojo ir susijusių institucijų interneto
svetainėse, video dokumentų dalinimosi
svetainėse (youtube.com, vimeo.com).
 Projektui aktualios žiniasklaidos (nacionalinės, 2013 m. III ketv.
regioninės, specializuotos, kt.), projekto
partnerių, susijusių institucijų ir įstaigų kontaktų
(atstovai, el. pašto adresai, telefonai) sąrašas
(naudojamas įgyvendinat kitas viešinimo
priemones).

5.

Kontaktų sąrašas

6.

Nuolatinis informavimas  Informaciniai
pranešimai
apie
projekto
apie projekto
įgyvendinimo
eigą
(įrangos
įsigijimas,
įgyvendinimo eigą
atgabenimas, pajungimas, statybų projekto
įgyvendinimo eiga, kt.) projekto vykdytojo
informacijos kanaluose (MSI, Slėnio asociacijos
interneto svetainėse – naujienų arba specialioje,
lengvai prieinamoje, surandamoje skiltyje).
Pranešimai žiniasklaidai  Rengiami svarbiomis projekto įgyvendinimo
progomis – įrangos įsigijimas / sumontavimas,
viso projekto įgyvendinimas (baigiamieji
darbai), kt.
 Platinami pagal parengtą projektui aktualios
žiniasklaidos
(nacionalinės,
regioninės,
specializuotos, kt.) kontaktų sąrašą, projekto
partneriams ir susijusioms institucijoms,
publikuojami nuosavuose interneto kanaluose.
Straipsniai ir
 Pristatoma specifinė su projektu susijusi
publikacijos
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
nacionalinėje spaudoje
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
 Publikuojami
nacionalinėje
spausdintoje
žiniasklaidoje (dienraščiuose), publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Straipsniai ir
 Pristatoma specifinė su projektu susijusi

7.

8.

9.

1 (kontaktų
sąrašas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III – IV
ketv.

Pagal projekto
įgyvendinimo
kalendorių
(informacinis
pranešimas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III – IV
ketv.

1 (pranešimas
žiniasklaidai)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III – IV
ketv.

1 (su
3.500,00 –
iliustracijomis, 5.300,00
700 cm2 ploto)

3.500,00 –
5.300,00

2013 m. III – IV

1 (su

1.550,00 –

1.550,00 –

110

publikacijos regioninėje
spaudoje


10.

Straipsniai ir
publikacijos
specializuotuose
leidiniuose





11.

Straipsniai ir
publikacijos interneto
naujienų portaluose





12.

Reportažai / pristatymai
nacionalinėje
televizijoje





13.

Reportažai / pristatymai
nacionaliniuose radijo
kanaluose





informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami regiono, kuriame įgyvendinamas
projektas, spaudos leidiniuose, publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
specializuotuose
leidiniuose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
populiariausiuose
interneto
naujienų portaluose, papildomai – nuosavuose
interneto kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami
nacionaliniuose
televizijos
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami nacionaliniuose radijo kanaluose,

ketv.

iliustracijomis, 4.000,00
520 cm2 ploto)

4.000,00

2013 m. III – IV
ketv.

1 (su
4.550,00 –
iliustracijomis, 7.800,00
700 cm2 ploto)

4.550,00 –
7.800,00

2013 m. III – IV
ketv.

1 (publikacija,
kai apimtis
neribojama)

1.800,00 –
2.600,00

1.800,00 –
2.600,00

2013 m. III – IV
ketv.

1 (reportažas,
2 min.
trukmės)

2.800,00 –
9.200,00

2.800,00 –
9.200,00

2013 m. III – IV
ketv.

1 (reportažas,
2 min.
trukmės)

210,00 –
400,00

210,00 –
400,00
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14.

Renginiai žiniasklaidai





15.

Projekto įgyvendinimo
pabaigos / atidarymo
renginys



16.

Projekto galimybių
pristatymo renginiai,
„Apskrito stalo“
diskusijos
Projekto populiarinimo,
„atvirų durų“ dienos



17.





18.

Projekto pristatymas
nacionaliniuose ir
regioniniuose švietimo
ir mokslo sektoriaus
renginiuose



papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Organizuojami
išskirtinėmis
projekto
įgyvendinimo progomis – įsigijus ir įdiegus
(sumontavus) įrangą, baigiant esminius projekto
įgyvendinimo etapus.
Renginys
žiniasklaidai
organizuojamas
pasirenkant spaudos konferencijos formatą ar
kitą formą, pvz.: žiniasklaidos atstovų vizitas į
objektą, įrangos demonstravimas, kt.
Organizuojamas visiškai įgyvendinus projektą ir
atidarant jį naudojimui. Organizuojant atidarymo
renginį
rekomenduojama
išnaudoti
visą
viešinimo priemonių spektrą ir užtikrinti visų
svarbiausių tikslinių grupių atstovų dalyvavimą.
Organizuojami projekto galimybių pristatymo
renginiai verslo įmonėms, potencialiems
partneriams ir investuotojams, jų atstovams ir
atstovaujančios organizacijos.
Organizuojamos įgyvendinus projektą ir
pristatant jo rezultatus artimiausioms tikslinėms
grupėms (MSI personalui, mokslininkams ir
tyrėjams,
studentams,
moksleiviams,
partneriams).
Gali būti organizuojamos siejant su MSI
vykdomais, ar nacionalinio lygmens (pvz.:
„Tyrėjų naktis“, „ES savaitė“, kt.) renginiais,
tarptautinėmis šventėmis.
Projekto pristatymo stendas ar specialus
pranešimas programoje (pvz.: „Mokymasis
Studijos Karjera“, „Aukštųjų mokyklų mugė“,
kt.)

2013 m. IV ketv.

1 (renginys)

1.000,00 –
3.000,00

1.000,00 –
3.000,00

2013 m. IV ketv.

1 (renginys)

4.000,00 –
5.000,00

4.000,00 –
5.000,00

2013 m. III – IV
ketv.

3 (renginys)

1.500,00 –
4.000,00

4.500,00 –
12.000,00

2013 m. III – IV
ketv.

1 (renginys)

3.000,00 –
5.000,00

3.000,00 –
5.000,00

2013 m. III ketv.
– 2015 m. IV
ketv.

3

-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
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19.

Projekto pristatymas
nacionalinio lygmens
ES paramos renginiuose
ir projektuose

 „ES paramos projektų mugė“, „Europos burės“,

20.

Tikslinių grupių
informuotumo ir
nuomonės tyrimai

 Įvertinamas tikslinių grupių informuotumas apie

2013 m. III ketv.
kt. – tiesioginis dalyvavimas, informacinės – 2015 m. IV
medžiagos pateikimas, kt.
ketv.

įgyvendinamus MTEP infrastruktūros projektus,
nustatomas įgyvendinamų viešinimo priemonių
efektyvumas ir informaciniai tikslinių grupių
poreikiai

2013 m. IV ketv.

3

1 (apklausa)

infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
- (* rengiama projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
Viso:
38.510,00 –
64.800,00
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5.3.4. Slėnio „Santara“ projektai
5.3.4.1. Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas
Visuomenės informavimo tikslai
 Supažindinti tikslines grupes su projektu „Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas“, jo tikslingumu, paskirtimi ir nauda gyventojams ir informuoti

apie šio projekto tarpinius ir galutinius rezultatus, ES paramos lėšų panaudojimo eigą ir efektyvumą.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad už ES paramos lėšas įgyvendinamas projektas „Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas“ kryptingai prisideda

prie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos stiprinimo, kuria sąlygas inovatyvaus ir konkurencingo verslo vystymui, šalies ekonominio konkurencingumo
didinimui ir taip prisideda prie kiekvieno žmogaus asmeninės gerovės.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad ES parama įgyvendinant projektą „Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas“, taip pat ir bendrai švietimo ir

mokslo srityje, panaudojama tikslingai, administruojama efektyviai ir skaidriai.
Visuomenės informavimo uždaviniai
 Vykdyti aktyvų tikslinių grupių informavimą apie projekto „Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas“ įgyvendinimo eigą, naudą ir rezultatus;
 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie projekto „Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas“ pateikimą ir atspindėjimą įgyvendinat

projektą „Programa 2015“, informacijos pateikimą ŠMM ir ŪM visuomenės informavimo kanaluose ir priemonėse, bendrose ES paramos viešinimo
priemonėse.
Visuomenės informavimo tikslinės grupės
 Tiesioginiai paramos gavėjai
-

Valstybinis mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras, projekto partneriai (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, VšĮ
Vilniaus universiteto vaikų ligoninė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas), Santariškių medicinos įstaigų asociacijos nariai.

 Politikos formuotojai ir vykdytojai
-

LR Seimas, LR Vyriausybė, Švietimo ir mokslo, Ūkio, Sveikatos apsaugos ministerijos, kitos ministerijos, paramos panaudojimą administruojančios ir
prižiūrinčios institucijos bei įstaigos.

 Suinteresuoti paramos panaudojimo rezultatais
-

Nacionalinė, specializuota ir regiono žiniasklaida; Vilniaus miesto ir rajono savivalda; Akademinė bendruomenė.

 Tiesioginiai galutinės naudos gavėjai
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-

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai.

 Netiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai, moksleiviai;

-

Šalies gamybos bei paslaugų įmonės bei viešųjų paslaugų įstaigos;

-

Verslo įmonės, potencialūs partneriai ir investuotojai, juos atstovaujančios organizacijos.

 Tiesiogiai nesuinteresuoti projektų įgyvendinimo rezultatais
-

Lietuvos gyventojai, visuomenė plačiąja prasme.

 Viešojo sektoriaus mokslininkai bei tyrėjai;

Visuomenės informavimo žinios
 Įgyvendinus projektą projektu „Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas“, bus sukurta šiuolaikinė mokslinių tyrimų infrastruktūra inovatyvių

medicinos technologijų, molekulinės medicinos ir biofarmacijos mokslinių tyrimų, studijų ir technologinės plėtros reikmėms:
-

Sukurta/atnaujinta ir įrengta 8 laboratorijos;

-

Sukurta 75 bendrų darbo vietų mokslinių tyrimų srityje;

-

Pasirašytos 5 bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų institucijų ir SVV įmonių.

Visuomenės informavimo laikotarpis
 Iki 2014 m. II ketv. (MTEP infrastruktūros projekto įgyvendinimo pabaiga - 2014 m. balandžio mėn. 30 d.).

Visuomenės informavimo priemonės
Nr.

Priemonė

Aprašymas

1.

Projekto aprašas

 Glausta

Laikotarpis

informacija apie projekto pobūdį, 2013 m. III ketv.
investuojamas lėšas, planuojamą įgyvendinto
projekto naudą tikslinėms grupėms ir rezultatus.
 Publikuojamas projekto vykdytojo, partnerių bei
susijusių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėse.

Kiekis (mato Vieneto rinkos
vnt.)
įkainis (kainos
ribos, Lt be
PVM)

Bendra kaina
(kainos ribos,
Lt be PVM)

1 (projekto
aprašas)

-

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
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Informacinis leidinys
(lankstinukas)

 Projekto aprašo pagrindu parengtas nedidelės

3.

Projekto prezentacija

 Projekto aprašo pagrindu parengta nedidelės

4.

Projekto video
pristatymas

5.

Kontaktų sąrašas

6.

Nuolatinis informavimas  Informaciniai
pranešimai
apie
projekto
apie projekto
įgyvendinimo
eigą
(įrangos
įsigijimas,
įgyvendinimo eigą
atgabenimas, pajungimas, statybų projekto
įgyvendinimo eiga, kt.) projekto vykdytojo
informacijos kanaluose (MSI, Slėnio asociacijos
interneto svetainėse – naujienų arba specialioje,
lengvai prieinamoje, surandamoje skiltyje).
Pranešimai žiniasklaidai  Rengiami svarbiomis projekto įgyvendinimo

2.

7.

1 (el. ir
spausdintas
leidinys, A4,
spalvotas,
dvipusis, 5000
egz.)
1 (el.
prezentacija)

3.300,00 –
4.000,00

3.300,00 –
4.000,00

750,00 –
1.500,00

750,00 –
1.500,00

1 (video
pristatymas, 3
– 5 min.)

3.000,00 –
5.000,00

3.000,00 –
5.000,00

1 (kontaktų
sąrašas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II
ketv.

Pagal projekto
įgyvendinimo
kalendorių
(informacinis
pranešimas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III ketv.

2 (pranešimas

- (* rengiama

-

2013 m. III ketv.

apimties elektroninis ir spausdintas leidinys.
 Platinamas tiesioginių susitikimų su tikslinėmis
grupėmis metu, projekto vykdytojo ir susijusių
institucijų interneto svetainėse.
2013 m. III ketv.
apimties pristatymui renginiuose, tiesioginių
susitikimų metu skirta prezentacija (MS
PowerPoint).
 Projektą pristatantis video reportažas (pateikiant 2013 m. III ketv.
svarbiausius faktus, trumpus projektų vykdytojų,
partnerių, tiesioginių naudos gavėjų interviu /
komentarus, grafinę medžiagą).
 Demonstruojamas tiesioginių susitikimų su
tikslinėmis grupėmis, renginių metu, projekto
vykdytojo ir susijusių institucijų interneto
svetainėse, video dokumentų dalinimosi
svetainėse (youtube.com, vimeo.com).
 Projektui aktualios žiniasklaidos (nacionalinės, 2013 m. III ketv.
regioninės, specializuotos, kt.), projekto
partnerių, susijusių institucijų ir įstaigų kontaktų
(atstovai, el. pašto adresai, telefonai) sąrašas
(naudojamas įgyvendinat kitas viešinimo
priemones).
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8.

Straipsniai ir
publikacijos
nacionalinėje spaudoje





9.

Straipsniai ir
publikacijos regioninėje
spaudoje





10.

Straipsniai ir
publikacijos
specializuotuose
leidiniuose





11.

Straipsniai ir
publikacijos interneto
naujienų portaluose





progomis – įrangos įsigijimas / sumontavimas,
viso projekto įgyvendinimas (baigiamieji
darbai), kt.
Platinami pagal parengtą projektui aktualios
žiniasklaidos
(nacionalinės,
regioninės,
specializuotos, kt.) kontaktų sąrašą, projekto
partneriams ir susijusioms institucijoms,
publikuojami nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
nacionalinėje
spausdintoje
žiniasklaidoje (dienraščiuose), publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami regiono, kuriame įgyvendinamas
projektas, spaudos leidiniuose, publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
specializuotuose
leidiniuose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
populiariausiuose
interneto

– 2014 m. II
ketv.

žiniasklaidai)

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II
ketv.

2 (su
3.500,00 –
iliustracijomis, 5.300,00
700 cm2 ploto)

7.000,00 –
10.600,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II
ketv.

1 (su
1.550,00 –
iliustracijomis, 4.000,00
520 cm2 ploto)

1.550,00 –
4.000,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II
ketv.

1 (su
4.550,00 –
iliustracijomis, 7.800,00
700 cm2 ploto)

4.550,00 –
7.800,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II
ketv.

2 (publikacija,
kai apimtis
neribojama)

1.800,00 –
2.600,00

3.600,00 –
5.200,00

projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
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12.

Reportažai / pristatymai
nacionalinėje
televizijoje





13.

Reportažai / pristatymai
nacionaliniuose radijo
kanaluose





14.

Renginiai žiniasklaidai





15.

Projekto įgyvendinimo
pabaigos / atidarymo
renginys



16.

Projekto galimybių
pristatymo renginiai,
„Apskrito stalo“



naujienų portaluose, papildomai – nuosavuose
interneto kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami
nacionaliniuose
televizijos
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami nacionaliniuose radijo kanaluose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Organizuojami
išskirtinėmis
projekto
įgyvendinimo progomis – įsigijus ir įdiegus
(sumontavus) įrangą, baigiant esminius projekto
įgyvendinimo etapus.
Renginys
žiniasklaidai
organizuojamas
pasirenkant spaudos konferencijos formatą ar
kitą formą, pvz.: žiniasklaidos atstovų vizitas į
objektą, įrangos demonstravimas, kt.
Organizuojamas visiškai įgyvendinus projektą ir
atidarant jį naudojimui. Organizuojant atidarymo
renginį
rekomenduojama
išnaudoti
visą
viešinimo priemonių spektrą ir užtikrinti visų
svarbiausių tikslinių grupių atstovų dalyvavimą.
Organizuojami projekto galimybių pristatymo
renginiai verslo įmonėms, potencialiems
partneriams ir investuotojams, jų atstovams ir

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II
ketv.

2 (reportažas,
2 min.
trukmės)

2.800,00 –
9.200,00

5.600,00 –
18.400,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II
ketv.

2 (reportažas,
2 min.
trukmės)

210,00 –
400,00

420,00 –
800,00

2014 m. I ketv.

1 (renginys)

1.000,00 –
3.000,00

1.000,00 –
3.000,00

2014 m. I–II
ketv.

1 (renginys)

4.000,00 –
5.000,00

4.000,00 –
5.000,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II
ketv.

3 (renginys)

1.500,00 –
4.000,00

4.500,00 –
12.000,00
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17.

diskusijos
Projekto populiarinimo,
„atvirų durų“ dienos

18.

Projekto pristatymas
nacionaliniuose ir
regioniniuose švietimo
ir mokslo sektoriaus
renginiuose

19.

Projekto pristatymas
nacionalinio lygmens
ES paramos renginiuose
ir projektuose

atstovaujančios organizacijos.
 Organizuojamos
įgyvendinus projektą ir
pristatant jo rezultatus artimiausioms tikslinėms
grupėms (MSI personalui, mokslininkams ir
tyrėjams,
studentams,
moksleiviams,
partneriams).
 Gali būti organizuojamos siejant su MSI
vykdomais, ar nacionalinio lygmens (pvz.:
„Tyrėjų naktis“, „ES savaitė“, kt.) renginiais,
tarptautinėmis šventėmis.
 Projekto pristatymo stendas ar specialus
pranešimas programoje (pvz.: „Mokymasis
Studijos Karjera“, „Aukštųjų mokyklų mugė“,
kt.)

2014 m. I–II
ketv.

2 (renginys)

3.000,00 –
5.000,00

2013 m. III ketv.
– 2015 m. IV
ketv.

3

2013 m. III ketv.
kt. – tiesioginis dalyvavimas, informacinės – 2015 m. IV
medžiagos pateikimas, kt.
ketv.

3

-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų

 „ES paramos projektų mugė“, „Europos burės“,

6.000,00 –
10.000,00
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20.

Tikslinių grupių
informuotumo ir
nuomonės tyrimai

 Įvertinamas tikslinių grupių informuotumas apie

2014 m. II ketv.

1 (apklausa)

įgyvendinamus MTEP infrastruktūros projektus,
nustatomas įgyvendinamų viešinimo priemonių
efektyvumas ir informaciniai tikslinių grupių
poreikiai

dalyvavimo
užtikrinimas)
- (* rengiama projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
Viso:
45.270,00 –
87.300,00

5.3.4.2. Informacinių technologijų atviros prieigos centro sukūrimas
Visuomenės informavimo tikslai
 Supažindinti tikslines grupes su projektu „Informacinių technologijų atviros prieigos centro sukūrimas“, jo tikslingumu, paskirtimi ir nauda gyventojams ir

informuoti apie šio projekto tarpinius ir galutinius rezultatus, ES paramos lėšų panaudojimo eigą ir efektyvumą.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad už ES paramos lėšas įgyvendinamas projektas „Informacinių technologijų atviros prieigos centro sukūrimas“ kryptingai

prisideda prie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos stiprinimo, kuria sąlygas inovatyvaus ir konkurencingo verslo vystymui, šalies ekonominio
konkurencingumo didinimui ir taip prisideda prie kiekvieno žmogaus asmeninės gerovės.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad ES parama įgyvendinant projektą „Informacinių technologijų atviros prieigos centro sukūrimas“, taip pat ir bendrai

švietimo ir mokslo srityje, panaudojama tikslingai, administruojama efektyviai ir skaidriai.
Visuomenės informavimo uždaviniai
 Vykdyti aktyvų tikslinių grupių informavimą apie projekto „Informacinių technologijų atviros prieigos centro sukūrimas“ įgyvendinimo eigą, naudą ir

rezultatus;
 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie projekto „Informacinių technologijų atviros prieigos centro sukūrimas“ pateikimą ir atspindėjimą

įgyvendinat projektą „Programa 2015“, informacijos pateikimą ŠMM ir ŪM visuomenės informavimo kanaluose ir priemonėse, bendrose ES paramos
viešinimo priemonėse.
Visuomenės informavimo tikslinės grupės
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 Tiesioginiai paramos gavėjai
-

Vilniaus universiteto Matematikos ir Informatikos fakultetas, Santariškių medicinos įstaigų asociacijos nariai.

 Politikos formuotojai ir vykdytojai
-

LR Seimas, LR Vyriausybė, Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijos, kitos ministerijos, paramos panaudojimą administruojančios ir prižiūrinčios
institucijos bei įstaigos.

 Suinteresuoti paramos panaudojimo rezultatais
-

Nacionalinė, specializuota ir regiono žiniasklaida; Vilniaus miesto ir rajono savivalda; Akademinė bendruomenė.

 Tiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Vilniaus universiteto Matematikos ir Informatikos fakulteto personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai.

 Netiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai, moksleiviai;

-

Verslo įmonės, potencialūs partneriai ir investuotojai, juos atstovaujančios organizacijos.

 Tiesiogiai nesuinteresuoti projektų įgyvendinimo rezultatais
-

Lietuvos gyventojai, visuomenė plačiąja prasme.

Visuomenės informavimo žinios
 Įgyvendinus projektą „Informacinių technologijų atviros prieigos centro sukūrimas“, GRID technologijų pagalba bus sujungti geografiškai nutolę paskirstyti

kompiuteriniai resursai, sukuriamas virtualus superkompiuteris, galintis spręsti didelės apimties skaičiavimo resursams imlius uždavinius; sukurtas ir
veikiantis 1 mokslinių tyrimų centras; įrengta 1 mokslinė laboratorija:
-

Centro infrastruktūra pritaikyta vidutinio verslo įmonėms, paslaugos teikiamos ir pavieniams asmenims;

-

Aktyvus dalyvavimas kuriant informacinę visuomenę Lietuvoje;

-

Informatikos produktų ir paslaugų plėtojimas gamybos vietinei rinkai ir eksportui;

-

Skatinamas inovatyvumas ir naujausių mokslo bei technologinių žinių perdavimą iš akademinio lygmens verslui;

-

Partnerystės pagrindu įvairiose organizacijose dirbantys specialistai telkiami Lietuvos žinių/informacinės visuomenės ekonominės ir socialinės plėtros
uždavinių sprendimui.

Visuomenės informavimo laikotarpis
 MTEP infrastruktūros projekto įgyvendinimas baigtas 2011 m. birželio mėn. 30 d.
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 Pateikiamos rekomenduojamos papildomos viešinimo priemonės padedančios pristatyti ES paramos investicijų MTEP sektoriuje naudą.

Visuomenės informavimo priemonės
Nr.

Priemonė

Aprašymas

1.

Projekto aprašas

 Glausta informacija apie projekto pobūdį,

2.

Informacinis leidinys
(lankstinukas)

3.

Projekto prezentacija

4.

Projekto video
pristatymas

Laikotarpis

2013 m. III ketv.
investuojamas lėšas, planuojamą įgyvendinto
projekto naudą tikslinėms grupėms ir
rezultatus.
 Publikuojamas projekto vykdytojo, partnerių
bei susijusių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengtas nedidelės 2013 m. III ketv.
apimties elektroninis ir spausdintas leidinys.
 Platinamas tiesioginių susitikimų su tikslinėmis
grupėmis metu, projekto vykdytojo ir susijusių
institucijų interneto svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengta nedidelės

Kiekis (mato Vieneto rinkos
vnt.)
įkainis (kainos
ribos, Lt be
PVM)

Bendra kaina
(kainos ribos,
Lt be PVM)

1 (projekto
aprašas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

1 (el. ir
spausdintas
leidinys, A4,
spalvotas,
dvipusis, 5000
egz.)
1 (el.
prezentacija)

3.300,00 –
4.000,00

3.300,00 –
4.000,00

750,00 –
1.500,00

750,00 –
1.500,00

3.000,00 –
5.000,00

3.000,00 –
5.000,00

2013 m. III ketv.
apimties pristatymui renginiuose, tiesioginių
susitikimų metu skirta prezentacija (MS
PowerPoint).
 Projektą
pristatantis
video
reportažas Rekomenduojamas 1 (video
(pateikiant svarbiausius faktus, trumpus kiekis 12 mėn.
pristatymas, 3
projektų vykdytojų, partnerių, tiesioginių laikotarpiui
– 5 min.)
naudos gavėjų interviu / komentarus, grafinę
medžiagą, pristatant sėkmės istorijas (sutartys,
paslaugos, produktai, kt.)).
 Demonstruojamas tiesioginių susitikimų su
tikslinėmis grupėmis, renginių metu, projekto
vykdytojo ir susijusių institucijų interneto
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5.

Kontaktų sąrašas

6.

Nuolatinis
informavimas apie
projekto įgyvendinimo
eigą

7.

Pranešimai žiniasklaidai

8.

Straipsniai ir
publikacijos
nacionalinėje spaudoje

svetainėse, video dokumentų dalinimosi
svetainėse (youtube.com, vimeo.com).
 Projektui aktualios žiniasklaidos (nacionalinės, Rekomenduojamas 1 (kontaktų
regioninės, specializuotos, kt.), projekto kiekis 12 mėn.
sąrašas)
partnerių, susijusių institucijų ir įstaigų laikotarpiui
kontaktų (atstovai, el. pašto adresai, telefonai)
sąrašas
(naudojamas
įgyvendinat
kitas
viešinimo priemones).
 Informaciniai pranešimai apie projektą (sėkmės

istorijos – bendradarbiavimo sutartys, suteiktos
paslaugos, sukurti produktai, kt.) projekto
vykdytojo informacijos kanaluose (MSI, Slėnio
asociacijos interneto svetainėse – naujienų arba
specialioje, lengvai prieinamoje, surandamoje
skiltyje).
 Rengiami pristatant projekto pasiekimus
(sėkmės istorijos – bendradarbiavimo sutartys,
suteiktos paslaugos, sukurti produktai, kt. –
apibendrinti ketvirtiniai / metiniai duomenys ar
atskirą sėkmės atvejį pristatantys pranešimai).
 Platinami pagal parengtą projektui aktualios
žiniasklaidos
(nacionalinės,
regioninės,
specializuotos, kt.) kontaktų sąrašą, projekto
partneriams ir susijusioms institucijoms,
publikuojami nuosavuose interneto kanaluose.
 Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija – įgyvendinamos naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos
(sėkmės istorijos – bendradarbiavimo sutartys,
pritraukti mokslininkai, asmeninės mokslo
darbuotojų ar verslo partnerių sėkmės istorijos,
suteiktos paslaugos, sukurti produktai, kt.).

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

Rekomenduojamas Pagal projekto
kiekis 12 mėn.
įgyvendinimo
laikotarpiui
kalendorių
(informacinis
pranešimas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

Rekomenduojamas 4 (pranešimas
kiekis 12 mėn.
žiniasklaidai)
laikotarpiui

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

Rekomenduojamas 2 (su
3.500,00 –
kiekis 12 mėn.
iliustracijomis, 5.300,00
laikotarpiui
700 cm2 ploto)

7.000,00 –
10.600,00
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 Publikuojami

9.

Straipsniai ir
publikacijos regioninėje
spaudoje





10.

Straipsniai ir
publikacijos
specializuotuose
leidiniuose





11.

Straipsniai ir
publikacijos interneto
naujienų portaluose





nacionalinėje
spausdintoje
žiniasklaidoje (dienraščiuose), publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija – įgyvendinamos naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos
(sėkmės istorijos – bendradarbiavimo sutartys,
pritraukti mokslininkai, asmeninės mokslo
darbuotojų ar verslo partnerių sėkmės istorijos,
suteiktos paslaugos, sukurti produktai, kt.).
Publikuojami regiono, kuriame įgyvendinamas
projektas, spaudos leidiniuose, publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija – įgyvendinamos naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos
(sėkmės istorijos – bendradarbiavimo sutartys,
pritraukti mokslininkai, asmeninės mokslo
darbuotojų ar verslo partnerių sėkmės istorijos,
suteiktos paslaugos, sukurti produktai, kt.).
Publikuojami specializuotuose leidiniuose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija – įgyvendinamos naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos
(sėkmės istorijos – bendradarbiavimo sutartys,
pritraukti mokslininkai, asmeninės mokslo
darbuotojų ar verslo partnerių sėkmės istorijos,
suteiktos paslaugos, sukurti produktai, kt.).
Publikuojami
populiariausiuose
interneto
naujienų portaluose, papildomai – nuosavuose

Rekomenduojamas 2 (su
1.550,00 –
kiekis 12 mėn.
iliustracijomis, 4.000,00
laikotarpiui
520 cm2 ploto)

3.100,00 –
8.000,00

Rekomenduojamas 2 (su
4.550,00 –
kiekis 12 mėn.
iliustracijomis, 7.800,00
laikotarpiui
700 cm2 ploto)

9.100,00 –
15.600,00

1.800,00 –
2.600,00

3.600,00 –
5.200,00

Rekomenduojamas 2 (publikacija,
kiekis 12 mėn.
kai apimtis
laikotarpiui
neribojama)
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12.

Reportažai / pristatymai
nacionalinėje
televizijoje





13.

Reportažai / pristatymai
nacionaliniuose radijo
kanaluose





14.

Renginiai žiniasklaidai

interneto kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos (sėkmės
istorijos – bendradarbiavimo sutartys, pritraukti
mokslininkai, asmeninės mokslo darbuotojų ar
verslo partnerių sėkmės istorijos, suteiktos
paslaugos, sukurti produktai, kt.).
Transliuojami
nacionaliniuose
televizijos
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos (sėkmės
istorijos – bendradarbiavimo sutartys, pritraukti
mokslininkai, asmeninės mokslo darbuotojų ar
verslo partnerių sėkmės istorijos, suteiktos
paslaugos, sukurti produktai, kt.).
Transliuojami
nacionaliniuose
radijo
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.

 Organizuojami pristatant projekto pasiekimus

Rekomenduojamas 2 (reportažas,
kiekis 12 mėn.
2 min.
laikotarpiui
trukmės)

2.800,00 –
9.200,00

5.600,00 –
18.400,00

Rekomenduojamas 2 (reportažas,
kiekis 12 mėn.
2 min.
laikotarpiui
trukmės)

210,00 –
400,00

420,00 –
800,00

1.000,00 –
3.000,00

1.000,00 –
3.000,00

Rekomenduojamas 1 (renginys)
(apibendrinti metiniai duomenys, atskirą kiekis 12 mėn.
sėkmės atvejį (bendradarbiavimo sutartis, laikotarpiui
suteiktos paslaugos, sukurti produktai ar
produktas, kt.) pristatantys renginiai).
 Renginys
žiniasklaidai
organizuojamas
pasirenkant spaudos konferencijos formatą ar
kitą formą, pvz.: žiniasklaidos atstovų vizitas į
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15.

Projekto galimybių
pristatymo renginiai,
„Apskrito stalo“
diskusijos



16.

Projekto populiarinimo,
„atvirų durų“ dienos





objektą, įrangos / paslaugos / produkto
demonstravimas, kt.
Organizuojami projekto galimybių pristatymo
renginiai verslo įmonėms, potencialiems
partneriams ir investuotojams, jų atstovams ir
atstovaujančios organizacijos, įtraukiami esami
partneriai (pvz.: ūkio subjektai besinaudojantys
paslaugomis).
Organizuojamos įgyvendinus projektą ir
pristatant
jo
rezultatus
artimiausioms
tikslinėms
grupėms
(MSI
personalui,
mokslininkams ir tyrėjams, studentams,
moksleiviams, partneriams), įtraukiami esami
partneriai (pvz.: ūkio subjektai besinaudojantys
paslaugomis).
Gali būti organizuojamos siejant su MSI
vykdomais, ar nacionalinio lygmens (pvz.:
„Tyrėjų naktis“, „ES savaitė“, kt.) renginiais,
tarptautinėmis šventėmis.
Projekto pristatymo stendas ar specialus
pranešimas programoje (pvz.: „Mokymasis
Studijos Karjera“, „Aukštųjų mokyklų mugė“,
kt.)

17.

Projekto pristatymas
nacionaliniuose ir
regioniniuose švietimo
ir mokslo sektoriaus
renginiuose



18.

Projekto pristatymas

 „ES paramos projektų mugė“, „Europos burės“,

Rekomenduojamas 2 (renginys)
kiekis 12 mėn.
laikotarpiui

1.500,00 –
4.000,00

3.000,00 –
8.000,00

Rekomenduojamas 2 (renginys)
kiekis 12 mėn.
laikotarpiui

3.000,00 –
5.000,00

6.000,00 –
10.000,00

Rekomenduojamas 1
kiekis 12 mėn.
laikotarpiui

-(*
informacijos
pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
-(*
-

Rekomenduojamas 1
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nacionalinio lygmens
ES paramos renginiuose
ir projektuose

19.

Tikslinių grupių
informuotumo ir
nuomonės tyrimai

kt. – tiesioginis dalyvavimas, informacinės kiekis 12 mėn.
medžiagos pateikimas, kt.
laikotarpiui

 Įvertinamas tikslinių grupių informuotumas

Rekomenduojamas 1 (apklausa)
apie įgyvendinamus MTEP infrastruktūros kiekis 12 mėn.
projektus, nustatomas įgyvendinamų viešinimo laikotarpiui
priemonių efektyvumas ir informaciniai
tikslinių grupių poreikiai.

informacijos
pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
- (* rengiama projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
Viso:
45.870,00 –
90.100,00

5.3.4.3. Jungtinio Gyvybės mokslų centro sukūrimas
Visuomenės informavimo tikslai
 Supažindinti tikslines grupes su projektu „Jungtinio Gyvybės mokslų centro sukūrimas“, jo tikslingumu, paskirtimi ir nauda gyventojams ir informuoti apie

šio projekto tarpinius ir galutinius rezultatus, ES paramos lėšų panaudojimo eigą ir efektyvumą.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad už ES paramos lėšas įgyvendinamas projektas „Jungtinio Gyvybės mokslų centro sukūrimas“ kryptingai prisideda prie

Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos stiprinimo, kuria sąlygas inovatyvaus ir konkurencingo verslo vystymui, šalies ekonominio konkurencingumo
didinimui ir taip prisideda prie kiekvieno žmogaus asmeninės gerovės.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad ES parama įgyvendinant projektą „Jungtinio Gyvybės mokslų centro sukūrimas“, taip pat ir bendrai švietimo ir mokslo
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srityje, panaudojama tikslingai, administruojama efektyviai ir skaidriai.
Visuomenės informavimo uždaviniai
 Vykdyti aktyvų tikslinių grupių informavimą apie projekto „Jungtinio Gyvybės mokslų centro sukūrimas“ įgyvendinimo eigą, naudą ir rezultatus;
 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie projekto „Jungtinio Gyvybės mokslų centro sukūrimas“ pateikimą ir atspindėjimą įgyvendinat projektą

„Programa 2015“, informacijos pateikimą ŠMM ir ŪM visuomenės informavimo kanaluose ir priemonėse, bendrose ES paramos viešinimo priemonėse.
Visuomenės informavimo tikslinės grupės
 Tiesioginiai paramos gavėjai
-

Vilniaus universitetas (Biotechnologijos institutas, Biochemijos institutas, Gamtos mokslų fakultetas, Medicinos fakultetas), projekto partneriai (Vilniaus
Gedimino technikos universitetas, VU Onkologijos institutas), Santariškių medicinos įstaigų asociacijos nariai.

 Politikos formuotojai ir vykdytojai
-

LR Seimas, LR Vyriausybė, Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijos, kitos ministerijos, paramos panaudojimą administruojančios ir prižiūrinčios
institucijos bei įstaigos.

 Suinteresuoti paramos panaudojimo rezultatais
-

Nacionalinė, specializuota ir regiono žiniasklaida; Vilniaus miesto ir rajono savivalda; Akademinė bendruomenė.

 Tiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Vilniaus universiteto personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai.

 Netiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai, moksleiviai;

-

Verslo subjektai, vykdantys veiklą su biotechnologija ir molekuline medicina susijusiose srityse;

-

Kitos verslo įmonės, potencialūs partneriai ir investuotojai, juos atstovaujančios organizacijos.

 Tiesiogiai nesuinteresuoti projektų įgyvendinimo rezultatais
-

Lietuvos gyventojai, visuomenė plačiąja prasme.

Visuomenės informavimo žinios
 Įgyvendinus projektą „Jungtinio Gyvybės mokslų centro sukūrimas“, bus įkurtas centras, skirtas biotechnologijos ir molekulinės medicinos mokslinių tyrimų,

studijų ir technologinės plėtros reikmėms:
-

Sukurta, atnaujinta ir įranga aprūpinta 18 mokomųjų laboratorijų (auditorijų);
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-

Sukurtos, atnaujintos ir įranga aprūpintos 23 mokslinės laboratorijos; sukurta 100 bendrų darbo vietų mokslinių tyrimų srityje;

-

Pasirašytos 5 bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų institucijų ir SVV įmonių;

-

Plečiama MTEP veikla, nauji tyrimai biotechnologijos, biomolekulių struktūros, bioinformatikos, augalų ir mikroorganizmų, biokatalizės, proteomikos,
molekulinės medicinos ir fiziologijos, žmogaus genomo, biomedicininės nanofotonikos ir vaizdinimo ir susijusiose srityse, kuriami nauji produktai.
Užtikrinama mokslininkų kaita.

Visuomenės informavimo laikotarpis
 Iki 2014 m. II ketv. (MTEP infrastruktūros projekto įgyvendinimo pabaiga - 2014 m. kovo mėn. 31 d.).

Visuomenės informavimo priemonės
Nr.

Priemonė

Aprašymas

1.

Projekto aprašas

 Glausta

2.

Informacinis leidinys
(lankstinukas)

3.

Projekto prezentacija

4.

Projekto video
pristatymas

Laikotarpis

informacija apie projekto pobūdį, 2013 m. III ketv.
investuojamas lėšas, planuojamą įgyvendinto
projekto naudą tikslinėms grupėms ir rezultatus.
 Publikuojamas projekto vykdytojo, partnerių bei
susijusių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengtas nedidelės 2013 m. III ketv.
apimties elektroninis ir spausdintas leidinys.
 Platinamas tiesioginių susitikimų su tikslinėmis
grupėmis metu, projekto vykdytojo ir susijusių
institucijų interneto svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengta nedidelės

2013 m. III ketv.
apimties pristatymui renginiuose, tiesioginių
susitikimų metu skirta prezentacija (MS
PowerPoint).
 Projektą pristatantis video reportažas (pateikiant 2013 m. III ketv.
svarbiausius faktus, trumpus projektų vykdytojų,

Kiekis (mato Vieneto rinkos
vnt.)
įkainis (kainos
ribos, Lt be
PVM)

Bendra kaina
(kainos ribos,
Lt be PVM)

1 (projekto
aprašas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

1 (el. ir
spausdintas
leidinys, A4,
spalvotas,
dvipusis, 5000
egz.)
1 (el.
prezentacija)

3.300,00 –
4.000,00

3.300,00 –
4.000,00

750,00 –
1.500,00

750,00 –
1.500,00

1 (video
pristatymas, 3

3.000,00 –
5.000,00

3.000,00 –
5.000,00
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partnerių, tiesioginių naudos gavėjų interviu /
komentarus, grafinę medžiagą).
 Demonstruojamas tiesioginių susitikimų su
tikslinėmis grupėmis, renginių metu, projekto
vykdytojo ir susijusių institucijų interneto
svetainėse, video dokumentų dalinimosi
svetainėse (youtube.com, vimeo.com).
 Projektui aktualios žiniasklaidos (nacionalinės, 2013 m. III ketv.
regioninės, specializuotos, kt.), projekto
partnerių, susijusių institucijų ir įstaigų kontaktų
(atstovai, el. pašto adresai, telefonai) sąrašas
(naudojamas įgyvendinat kitas viešinimo
priemones).

5.

Kontaktų sąrašas

6.

Nuolatinis informavimas  Informaciniai
pranešimai
apie
projekto
apie projekto
įgyvendinimo
eigą
(įrangos
įsigijimas,
įgyvendinimo eigą
atgabenimas, pajungimas, statybų projekto
įgyvendinimo eiga, kt.) projekto vykdytojo
informacijos kanaluose (MSI, Slėnio asociacijos
interneto svetainėse – naujienų arba specialioje,
lengvai prieinamoje, surandamoje skiltyje).
Pranešimai žiniasklaidai  Rengiami svarbiomis projekto įgyvendinimo
progomis – įrangos įsigijimas / sumontavimas,
viso projekto įgyvendinimas (baigiamieji
darbai), kt.
 Platinami pagal parengtą projektui aktualios
žiniasklaidos
(nacionalinės,
regioninės,
specializuotos, kt.) kontaktų sąrašą, projekto
partneriams ir susijusioms institucijoms,
publikuojami nuosavuose interneto kanaluose.
Straipsniai ir
 Pristatoma specifinė su projektu susijusi
publikacijos
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
nacionalinėje spaudoje
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.

7.

8.

– 5 min.)

1 (kontaktų
sąrašas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II
ketv.

Pagal projekto
įgyvendinimo
kalendorių
(informacinis
pranešimas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II
ketv.

2 (pranešimas
žiniasklaidai)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II
ketv.

2 (su
3.500,00 –
iliustracijomis, 5.300,00
700 cm2 ploto)

7.000,00 –
10.600,00
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 Publikuojami

9.

Straipsniai ir
publikacijos regioninėje
spaudoje





10.

Straipsniai ir
publikacijos
specializuotuose
leidiniuose





11.

Straipsniai ir
publikacijos interneto
naujienų portaluose





12.

Reportažai / pristatymai
nacionalinėje
televizijoje





13.

Reportažai / pristatymai
nacionaliniuose radijo



nacionalinėje
spausdintoje
žiniasklaidoje (dienraščiuose), publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami regiono, kuriame įgyvendinamas
projektas, spaudos leidiniuose, publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
specializuotuose
leidiniuose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
populiariausiuose
interneto
naujienų portaluose, papildomai – nuosavuose
interneto kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami
nacionaliniuose
televizijos
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II
ketv.

1 (su
1.550,00 –
iliustracijomis, 4.000,00
520 cm2 ploto)

1.550,00 –
4.000,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II
ketv.

1 (su
4.550,00 –
iliustracijomis, 7.800,00
700 cm2 ploto)

4.550,00 –
7.800,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II
ketv.

2 (publikacija,
kai apimtis
neribojama)

1.800,00 –
2.600,00

3.600,00 –
5.200,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II
ketv.

2 (reportažas,
2 min.
trukmės)

2.800,00 –
9.200,00

5.600,00 –
18.400,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II

2 (reportažas,
2 min.

210,00 –
400,00

420,00 –
800,00
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kanaluose



14.

Renginiai žiniasklaidai





15.

Projekto įgyvendinimo
pabaigos / atidarymo
renginys



16.

Projekto galimybių
pristatymo renginiai,
„Apskrito stalo“
diskusijos
Projekto populiarinimo,
„atvirų durų“ dienos



17.





18.

Projekto pristatymas
nacionaliniuose ir



įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami nacionaliniuose radijo kanaluose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Organizuojami
išskirtinėmis
projekto
įgyvendinimo progomis – įsigijus ir įdiegus
(sumontavus) įrangą, baigiant esminius projekto
įgyvendinimo etapus.
Renginys
žiniasklaidai
organizuojamas
pasirenkant spaudos konferencijos formatą ar
kitą formą, pvz.: žiniasklaidos atstovų vizitas į
objektą, įrangos demonstravimas, kt.
Organizuojamas visiškai įgyvendinus projektą ir
atidarant jį naudojimui. Organizuojant atidarymo
renginį
rekomenduojama
išnaudoti
visą
viešinimo priemonių spektrą ir užtikrinti visų
svarbiausių tikslinių grupių atstovų dalyvavimą.
Organizuojami projekto galimybių pristatymo
renginiai verslo įmonėms, potencialiems
partneriams ir investuotojams, jų atstovams ir
atstovaujančios organizacijos.
Organizuojamos įgyvendinus projektą ir
pristatant jo rezultatus artimiausioms tikslinėms
grupėms (MSI personalui, mokslininkams ir
tyrėjams,
studentams,
moksleiviams,
partneriams).
Gali būti organizuojamos siejant su MSI
vykdomais, ar nacionalinio lygmens (pvz.:
„Tyrėjų naktis“, „ES savaitė“, kt.) renginiais,
tarptautinėmis šventėmis.
Projekto pristatymo stendas ar specialus
pranešimas programoje (pvz.: „Mokymasis

ketv.

trukmės)

2014 m. I ketv.

1 (renginys)

1.000,00 –
3.000,00

1.000,00 –
3.000,00

2014 m. I–II
ketv.

1 (renginys)

4.000,00 –
5.000,00

4.000,00 –
5.000,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II
ketv.

3 (renginys)

1.500,00 –
4.000,00

4.500,00 –
12.000,00

2014 m. I–II
ketv.

2 (renginys)

3.000,00 –
5.000,00

6.000,00 –
10.000,00

2013 m. III ketv.
– 2015 m. IV

3

-(* informacijos pateikimas
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regioniniuose švietimo
ir mokslo sektoriaus
renginiuose

Studijos Karjera“, „Aukštųjų mokyklų mugė“,
kt.)

19.

Projekto pristatymas
nacionalinio lygmens
ES paramos renginiuose
ir projektuose

 „ES paramos projektų mugė“, „Europos burės“,

20.

Tikslinių grupių
informuotumo ir
nuomonės tyrimai

 Įvertinamas tikslinių grupių informuotumas apie

ketv.

2013 m. III ketv.
kt. – tiesioginis dalyvavimas, informacinės – 2015 m. IV
medžiagos pateikimas, kt.
ketv.

įgyvendinamus MTEP infrastruktūros projektus,
nustatomas įgyvendinamų viešinimo priemonių
efektyvumas ir informaciniai tikslinių grupių
poreikiai

2014 m. II ketv.

3

1 (apklausa)

atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
- (* rengiama projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
Viso:
45.270,00 –
87.300,00
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5.3.4.4. Jungtinio gamtos tyrimų centro (JGTC) įkūrimas
Visuomenės informavimo tikslai
 Supažindinti tikslines grupes su projektu „Jungtinio gamtos tyrimų centro (JGTC) įkūrimas“, jo tikslingumu, paskirtimi ir nauda gyventojams ir informuoti

apie šio projekto tarpinius ir galutinius rezultatus, ES paramos lėšų panaudojimo eigą ir efektyvumą.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad už ES paramos lėšas įgyvendinamas projektas „Jungtinio gamtos tyrimų centro (JGTC) įkūrimas“ kryptingai prisideda

prie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos stiprinimo, kuria sąlygas inovatyvaus ir konkurencingo verslo vystymui, šalies ekonominio konkurencingumo
didinimui ir taip prisideda prie kiekvieno žmogaus asmeninės gerovės.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad ES parama įgyvendinant projektą „Jungtinio gamtos tyrimų centro (JGTC) įkūrimas“, taip pat ir bendrai švietimo ir

mokslo srityje, panaudojama tikslingai, administruojama efektyviai ir skaidriai.
Visuomenės informavimo uždaviniai
 Vykdyti aktyvų tikslinių grupių informavimą apie projekto „Jungtinio gamtos tyrimų centro (JGTC) įkūrimas“ įgyvendinimo eigą, naudą ir rezultatus;
 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie projekto „Jungtinio gamtos tyrimų centro (JGTC) įkūrimas“ pateikimą ir atspindėjimą įgyvendinat

projektą „Programa 2015“, informacijos pateikimą ŠMM ir ŪM visuomenės informavimo kanaluose ir priemonėse, bendrose ES paramos viešinimo
priemonėse.
Visuomenės informavimo tikslinės grupės
 Tiesioginiai paramos gavėjai
-

Vilniaus universitetas (Biotechnologijos institutas, Biochemijos institutas, Gamtos mokslų fakultetas, Medicinos fakultetas), projekto partneriai (Vilniaus
Gedimino technikos universitetas, VU Onkologijos institutas), Santariškių medicinos įstaigų asociacijos nariai.

 Politikos formuotojai ir vykdytojai
-

LR Seimas, LR Vyriausybė, Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijos, kitos ministerijos, paramos panaudojimą administruojančios ir prižiūrinčios
institucijos bei įstaigos.

 Suinteresuoti paramos panaudojimo rezultatais
-

Nacionalinė, specializuota ir regiono žiniasklaida; Vilniaus miesto ir rajono savivalda; Akademinė bendruomenė.

 Tiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

VU Ekologijos instituto, Botanikos instituto, Geologijos ir geografijos instituto ir Vilniaus universiteto Gamtos mokslu fakulteto personalas, mokslininkai
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ir tyrėjai, studentai.
 Netiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai, moksleiviai;

-

Verslo įmonės, potencialūs partneriai ir investuotojai, juos atstovaujančios organizacijos.

 Tiesiogiai nesuinteresuoti projektų įgyvendinimo rezultatais
-

Lietuvos gyventojai, visuomenė plačiąja prasme.

Visuomenės informavimo žinios
 Įgyvendinus projektą „Jungtinio gamtos tyrimų centro (JGTC) įkūrimas“, bus sukurta šiuolaikinė mokslinių tyrimų infrastruktūra ekosistemų ir darnaus

vystymosi tyrimų ir studijų reikmėms, bendrai veiklai sutelkti aukščiausios kvalifikacijos specialistus:
-

Sukurti ir veikiantys 3 mokslinių tyrimų centrai: Ekotoksikologijos centras, Biotaksonomijos, ekologijos ir molekulinių tyrimų centras, Geotyrimų
centras;

-

Sukurtos ar atnaujintos ir įrengtos 6 mokslinės laboratorijos;

-

Sukurta 30 bendrų darbo vietų mokslinių tyrimų srityje;

-

Pasirašyta 12 bendradarbiavimo sutarčių tarp tyrimų institucijų ir SVV įmonių.

Visuomenės informavimo laikotarpis
 Iki 2014 m. II ketv. (MTEP infrastruktūros projekto įgyvendinimo pabaiga - 2014 m. balandžio mėn. 30 d.).

Visuomenės informavimo priemonės
Nr.

Priemonė

Aprašymas

1.

Projekto aprašas

 Glausta

Laikotarpis

informacija apie projekto pobūdį, 2013 m. III ketv.
investuojamas lėšas, planuojamą įgyvendinto
projekto naudą tikslinėms grupėms ir rezultatus.
 Publikuojamas projekto vykdytojo, partnerių bei
susijusių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėse.

Kiekis (mato Vieneto rinkos
vnt.)
įkainis (kainos
ribos, Lt be
PVM)

Bendra kaina
(kainos ribos,
Lt be PVM)

1 (projekto
aprašas)

-

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
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Informacinis leidinys
(lankstinukas)

 Projekto aprašo pagrindu parengtas nedidelės

3.

Projekto prezentacija

 Projekto aprašo pagrindu parengta nedidelės

4.

Projekto video
pristatymas

5.

Kontaktų sąrašas

6.

Nuolatinis informavimas  Informaciniai
pranešimai
apie
projekto
apie projekto
įgyvendinimo
eigą
(įrangos
įsigijimas,
įgyvendinimo eigą
atgabenimas, pajungimas, statybų projekto
įgyvendinimo eiga, kt.) projekto vykdytojo
informacijos kanaluose (MSI, Slėnio asociacijos
interneto svetainėse – naujienų arba specialioje,
lengvai prieinamoje, surandamoje skiltyje).
Pranešimai žiniasklaidai  Rengiami svarbiomis projekto įgyvendinimo

2.

7.

1 (el. ir
spausdintas
leidinys, A4,
spalvotas,
dvipusis, 5000
egz.)
1 (el.
prezentacija)

3.300,00 –
4.000,00

3.300,00 –
4.000,00

750,00 –
1.500,00

750,00 –
1.500,00

1 (video
pristatymas, 3
– 5 min.)

3.000,00 –
5.000,00

3.000,00 –
5.000,00

1 (kontaktų
sąrašas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II
ketv.

Pagal projekto
įgyvendinimo
kalendorių
(informacinis
pranešimas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III ketv.

2 (pranešimas

- (* rengiama

-

2013 m. III ketv.

apimties elektroninis ir spausdintas leidinys.
 Platinamas tiesioginių susitikimų su tikslinėmis
grupėmis metu, projekto vykdytojo ir susijusių
institucijų interneto svetainėse.
2013 m. III ketv.
apimties pristatymui renginiuose, tiesioginių
susitikimų metu skirta prezentacija (MS
PowerPoint).
 Projektą pristatantis video reportažas (pateikiant 2013 m. III ketv.
svarbiausius faktus, trumpus projektų vykdytojų,
partnerių, tiesioginių naudos gavėjų interviu /
komentarus, grafinę medžiagą).
 Demonstruojamas tiesioginių susitikimų su
tikslinėmis grupėmis, renginių metu, projekto
vykdytojo ir susijusių institucijų interneto
svetainėse, video dokumentų dalinimosi
svetainėse (youtube.com, vimeo.com).
 Projektui aktualios žiniasklaidos (nacionalinės, 2013 m. III ketv.
regioninės, specializuotos, kt.), projekto
partnerių, susijusių institucijų ir įstaigų kontaktų
(atstovai, el. pašto adresai, telefonai) sąrašas
(naudojamas įgyvendinat kitas viešinimo
priemones).
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8.

Straipsniai ir
publikacijos
nacionalinėje spaudoje





9.

Straipsniai ir
publikacijos regioninėje
spaudoje





10.

Straipsniai ir
publikacijos
specializuotuose
leidiniuose





11.

Straipsniai ir
publikacijos interneto
naujienų portaluose





progomis – įrangos įsigijimas / sumontavimas,
viso projekto įgyvendinimas (baigiamieji
darbai), kt.
Platinami pagal parengtą projektui aktualios
žiniasklaidos
(nacionalinės,
regioninės,
specializuotos, kt.) kontaktų sąrašą, projekto
partneriams ir susijusioms institucijoms,
publikuojami nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
nacionalinėje
spausdintoje
žiniasklaidoje (dienraščiuose), publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami regiono, kuriame įgyvendinamas
projektas, spaudos leidiniuose, publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
specializuotuose
leidiniuose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
populiariausiuose
interneto

– 2014 m. II
ketv.

žiniasklaidai)

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II
ketv.

2 (su
3.500,00 –
iliustracijomis, 5.300,00
700 cm2 ploto)

7.000,00 –
10.600,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II
ketv.

1 (su
1.550,00 –
iliustracijomis, 4.000,00
520 cm2 ploto)

1.550,00 –
4.000,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II
ketv.

1 (su
4.550,00 –
iliustracijomis, 7.800,00
700 cm2 ploto)

4.550,00 –
7.800,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II
ketv.

2 (publikacija,
kai apimtis
neribojama)

1.800,00 –
2.600,00

3.600,00 –
5.200,00

projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
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12.

Reportažai / pristatymai
nacionalinėje
televizijoje





13.

Reportažai / pristatymai
nacionaliniuose radijo
kanaluose





14.

Renginiai žiniasklaidai





15.

Projekto įgyvendinimo
pabaigos / atidarymo
renginys



16.

Projekto galimybių
pristatymo renginiai,
„Apskrito stalo“



naujienų portaluose, papildomai – nuosavuose
interneto kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami
nacionaliniuose
televizijos
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami nacionaliniuose radijo kanaluose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Organizuojami
išskirtinėmis
projekto
įgyvendinimo progomis – įsigijus ir įdiegus
(sumontavus) įrangą, baigiant esminius projekto
įgyvendinimo etapus.
Renginys
žiniasklaidai
organizuojamas
pasirenkant spaudos konferencijos formatą ar
kitą formą, pvz.: žiniasklaidos atstovų vizitas į
objektą, įrangos demonstravimas, kt.
Organizuojamas visiškai įgyvendinus projektą ir
atidarant jį naudojimui. Organizuojant atidarymo
renginį
rekomenduojama
išnaudoti
visą
viešinimo priemonių spektrą ir užtikrinti visų
svarbiausių tikslinių grupių atstovų dalyvavimą.
Organizuojami projekto galimybių pristatymo
renginiai verslo įmonėms, potencialiems
partneriams ir investuotojams, jų atstovams ir

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II
ketv.

2 (reportažas,
2 min.
trukmės)

2.800,00 –
9.200,00

5.600,00 –
18.400,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. II
ketv.

2 (reportažas,
2 min.
trukmės)

210,00 –
400,00

420,00 –
800,00

2014 m. I ketv.

1 (renginys)

1.000,00 –
3.000,00

1.000,00 –
3.000,00

2014 m. II ketv.

1 (renginys)

4.000,00 –
5.000,00

4.000,00 –
5.000,00

2013 m. IV ketv.
– 2014 m. II
ketv.

3 (renginys)

1.500,00 –
4.000,00

4.500,00 –
12.000,00
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17.

diskusijos
Projekto populiarinimo,
„atvirų durų“ dienos

18.

Projekto pristatymas
nacionaliniuose ir
regioniniuose švietimo
ir mokslo sektoriaus
renginiuose

19.

Projekto pristatymas
nacionalinio lygmens
ES paramos renginiuose
ir projektuose

atstovaujančios organizacijos.
 Organizuojamos
įgyvendinus projektą ir
pristatant jo rezultatus artimiausioms tikslinėms
grupėms (MSI personalui, mokslininkams ir
tyrėjams,
studentams,
moksleiviams,
partneriams).
 Gali būti organizuojamos siejant su MSI
vykdomais, ar nacionalinio lygmens (pvz.:
„Tyrėjų naktis“, „ES savaitė“, kt.) renginiais,
tarptautinėmis šventėmis.
 Projekto pristatymo stendas ar specialus
pranešimas programoje (pvz.: „Mokymasis
Studijos Karjera“, „Aukštųjų mokyklų mugė“,
kt.)

2014 m. I–II
ketv.

2 (renginys)

3.000,00 –
5.000,00

2013 m. III ketv.
– 2015 m. IV
ketv.

3

2013 m. III ketv.
kt. – tiesioginis dalyvavimas, informacinės – 2015 m. IV
medžiagos pateikimas, kt.
ketv.

3

-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų

 „ES paramos projektų mugė“, „Europos burės“,

6.000,00 –
10.000,00
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20.

Tikslinių grupių
informuotumo ir
nuomonės tyrimai

 Įvertinamas tikslinių grupių informuotumas apie

įgyvendinamus MTEP infrastruktūros projektus,
nustatomas įgyvendinamų viešinimo priemonių
efektyvumas ir informaciniai tikslinių grupių
poreikiai

2014 m. II ketv.

1 (apklausa)

dalyvavimo
užtikrinimas)
- (* rengiama projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
Viso:
45.270,00 –
87.300,00

5.3.4.5. IKT ir BIO technologijų parkų ir įmonių „plyno lauko“ investicijų teritorijos inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei IKT verslo
inkubatoriaus ir technologijų centro statyba ir įrengimas
Visuomenės informavimo tikslai
 Supažindinti tikslines grupes su projektu „IKT ir BIO technologijų parkų ir įmonių „plyno lauko“ investicijų teritorijos inžinerinių tinklų ir susisiekimo

komunikacijų įrengimas bei IKT verslo inkubatoriaus ir technologijų centro statyba ir įrengimas“, jo tikslingumu, paskirtimi ir nauda gyventojams ir
informuoti apie šio projekto tarpinius ir galutinius rezultatus, ES paramos lėšų panaudojimo eigą ir efektyvumą.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad už ES paramos lėšas įgyvendinamas projektas „IKT ir BIO technologijų parkų ir įmonių „plyno lauko“ investicijų

teritorijos inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei IKT verslo inkubatoriaus ir technologijų centro statyba ir įrengimas“ kryptingai
prisideda prie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos stiprinimo, kuria sąlygas inovatyvaus ir konkurencingo verslo vystymui, šalies ekonominio
konkurencingumo didinimui ir taip prisideda prie kiekvieno žmogaus asmeninės gerovės.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad ES parama įgyvendinant projektą „IKT ir BIO technologijų parkų ir įmonių „plyno lauko“ investicijų teritorijos

inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei IKT verslo inkubatoriaus ir technologijų centro statyba ir įrengimas“, taip pat ir bendrai švietimo
ir mokslo srityje, panaudojama tikslingai, administruojama efektyviai ir skaidriai.
Visuomenės informavimo uždaviniai
 Vykdyti aktyvų tikslinių grupių informavimą apie projekto „IKT ir BIO technologijų parkų ir įmonių „plyno lauko“ investicijų teritorijos inžinerinių tinklų ir

susisiekimo komunikacijų įrengimas bei IKT verslo inkubatoriaus ir technologijų centro statyba ir įrengimas“ įgyvendinimo eigą, naudą ir rezultatus;
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 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie projekto „IKT ir BIO technologijų parkų ir įmonių „plyno lauko“ investicijų teritorijos inžinerinių tinklų ir

susisiekimo komunikacijų įrengimas bei IKT verslo inkubatoriaus ir technologijų centro statyba ir įrengimas“ pateikimą ir atspindėjimą įgyvendinat projektą
„Programa 2015“, informacijos pateikimą ŠMM ir ŪM visuomenės informavimo kanaluose ir priemonėse, bendrose ES paramos viešinimo priemonėse.
Visuomenės informavimo tikslinės grupės
 Tiesioginiai paramos gavėjai

Visorių informacinių technologijų parkas, Santariškių medicinos įstaigų asociacijos nariai.

-

 Politikos formuotojai ir vykdytojai

LR Seimas, LR Vyriausybė, Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijos, kitos ministerijos, paramos panaudojimą administruojančios ir prižiūrinčios
institucijos bei įstaigos.

-

 Suinteresuoti paramos panaudojimo rezultatais

Nacionalinė, specializuota ir regiono žiniasklaida; Vilniaus miesto ir rajono savivalda; Akademinė bendruomenė.

-

 Tiesioginiai galutinės naudos gavėjai

Visorių informacinių technologijų parko personalas, mokslininkai ir tyrėjai.

-

 Netiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai, moksleiviai;

-

Verslo įmonės, potencialūs partneriai ir investuotojai, juos atstovaujančios organizacijos.

 Tiesiogiai nesuinteresuoti projektų įgyvendinimo rezultatais

Lietuvos gyventojai, visuomenė plačiąja prasme.

-

Visuomenės informavimo žinios
 Įgyvendinus projektą „IKT ir BIO technologijų parkų ir įmonių „plyno lauko“ investicijų teritorijos inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas

bei IKT verslo inkubatoriaus ir technologijų centro statyba ir įrengimas“, bus sukurta palanki infrastruktūra IKT ir BIO technologijų sektoriaus plėtrai.
Sudarytos sąlygos verslo įmonių bei mokslo integracijai, užtikrintas glaudesnis informacinių ir komunikacijų technologijų bei BIO technologijų sektorių
įmonių bendradarbiavimas su mokslo ir studijų institucijomis:
-

Įrengti inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos plyno lauko investicijoms bei KT verslo inkubatoriui ir technologijų centrui (6,90 ha);

-

Suprojektuotas, pastatytas ir įrengtas IKT verslo inkubatorius ir technologijų centras (7300 m2).

Visuomenės informavimo laikotarpis
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 Iki 2013 m. IV ketv. (MTEP infrastruktūros projekto įgyvendinimo pabaiga - 2013 m. rugsėjo mėn. 26 d.).

Visuomenės informavimo priemonės
Nr.

Priemonė

Aprašymas

1.

Projekto aprašas

 Glausta

2.

Informacinis leidinys
(lankstinukas)

3.

Projekto prezentacija

4.

Projekto video
pristatymas

5.

Kontaktų sąrašas

Laikotarpis

informacija apie projekto pobūdį, 2013 m. III ketv.
investuojamas lėšas, planuojamą įgyvendinto
projekto naudą tikslinėms grupėms ir rezultatus.
 Publikuojamas projekto vykdytojo, partnerių bei
susijusių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengtas nedidelės 2013 m. III ketv.
apimties elektroninis ir spausdintas leidinys.
 Platinamas tiesioginių susitikimų su tikslinėmis
grupėmis metu, projekto vykdytojo ir susijusių
institucijų interneto svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengta nedidelės

2013 m. III ketv.
apimties pristatymui renginiuose, tiesioginių
susitikimų metu skirta prezentacija (MS
PowerPoint).
 Projektą pristatantis video reportažas (pateikiant 2013 m. III ketv.
svarbiausius faktus, trumpus projektų vykdytojų,
partnerių, tiesioginių naudos gavėjų interviu /
komentarus, grafinę medžiagą).
 Demonstruojamas tiesioginių susitikimų su
tikslinėmis grupėmis, renginių metu, projekto
vykdytojo ir susijusių institucijų interneto
svetainėse, video dokumentų dalinimosi
svetainėse (youtube.com, vimeo.com).
 Projektui aktualios žiniasklaidos (nacionalinės, 2013 m. III ketv.

Kiekis (mato Vieneto rinkos
vnt.)
įkainis (kainos
ribos, Lt be
PVM)

Bendra kaina
(kainos ribos,
Lt be PVM)

1 (projekto
aprašas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

1 (el. ir
spausdintas
leidinys, A4,
spalvotas,
dvipusis, 5000
egz.)
1 (el.
prezentacija)

3.300,00 –
4.000,00

3.300,00 –
4.000,00

750,00 –
1.500,00

750,00 –
1.500,00

1 (video
pristatymas, 3
– 5 min.)

3.000,00 –
5.000,00

3.000,00 –
5.000,00

1 (kontaktų

- (* rengiama
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regioninės, specializuotos, kt.), projekto
partnerių, susijusių institucijų ir įstaigų kontaktų
(atstovai, el. pašto adresai, telefonai) sąrašas
(naudojamas įgyvendinat kitas viešinimo
priemones).
6.

7.

8.

9.

Nuolatinis informavimas  Informaciniai
pranešimai
apie
projekto
apie projekto
įgyvendinimo
eigą
(įrangos
įsigijimas,
įgyvendinimo eigą
atgabenimas, pajungimas, statybų projekto
įgyvendinimo eiga, kt.) projekto vykdytojo
informacijos kanaluose (MSI, Slėnio asociacijos
interneto svetainėse – naujienų arba specialioje,
lengvai prieinamoje, surandamoje skiltyje).
Pranešimai žiniasklaidai  Rengiami svarbiomis projekto įgyvendinimo
progomis – įrangos įsigijimas / sumontavimas,
viso projekto įgyvendinimas (baigiamieji
darbai), kt.
 Platinami pagal parengtą projektui aktualios
žiniasklaidos
(nacionalinės,
regioninės,
specializuotos, kt.) kontaktų sąrašą, projekto
partneriams ir susijusioms institucijoms,
publikuojami nuosavuose interneto kanaluose.
Straipsniai ir
 Pristatoma specifinė su projektu susijusi
publikacijos
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
nacionalinėje spaudoje
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
 Publikuojami
nacionalinėje
spausdintoje
žiniasklaidoje (dienraščiuose), publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Straipsniai ir
 Pristatoma specifinė su projektu susijusi
publikacijos regioninėje
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
spaudoje
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
 Publikuojami regiono, kuriame įgyvendinamas

sąrašas)

projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

2013 m. III – IV
ketv.

Pagal projekto
įgyvendinimo
kalendorių
(informacinis
pranešimas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III ketv.

1 (pranešimas
žiniasklaidai)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III – IV
ketv.

1 (su
3.500,00 –
iliustracijomis, 5.300,00
700 cm2 ploto)

3.500,00 –
5.300,00

2013 m. III – IV
ketv.

1 (su
1.550,00 –
iliustracijomis, 4.000,00
520 cm2 ploto)

1.550,00 –
4.000,00
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10.

Straipsniai ir
publikacijos
specializuotuose
leidiniuose





11.

Straipsniai ir
publikacijos interneto
naujienų portaluose





12.

Reportažai / pristatymai
nacionalinėje
televizijoje





13.

Reportažai / pristatymai
nacionaliniuose radijo
kanaluose





14.

Renginiai žiniasklaidai



projektas, spaudos leidiniuose, publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
specializuotuose
leidiniuose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
populiariausiuose
interneto
naujienų portaluose, papildomai – nuosavuose
interneto kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami
nacionaliniuose
televizijos
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami nacionaliniuose radijo kanaluose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Organizuojami išskirtinėmis projekto
įgyvendinimo progomis – įsigijus ir įdiegus
(sumontavus) įrangą, baigiant esminius projekto

2013 m. III – IV
ketv.

1 (su
4.550,00 –
iliustracijomis, 7.800,00
700 cm2 ploto)

4.550,00 –
7.800,00

2013 m. III – IV
ketv.

1 (publikacija,
kai apimtis
neribojama)

1.800,00 –
2.600,00

1.800,00 –
2.600,00

2013 m. III – IV
ketv.

1 (reportažas,
2 min.
trukmės)

2.800,00 –
9.200,00

2.800,00 –
9.200,00

2013 m. III – IV
ketv.

1 (reportažas,
2 min.
trukmės)

210,00 –
400,00

210,00 –
400,00

2013 m. III – IV
ketv.

1 (renginys)

1.000,00 –
3.000,00

1.000,00 –
3.000,00

144





15.

Projekto įgyvendinimo
pabaigos / atidarymo
renginys

16.

Projekto
galimybių 
pristatymo
renginiai,
„Apskrito
stalo“
diskusijos
Projekto populiarinimo, 
„atvirų durų“ dienos

17.



18.

Projekto
pristatymas 
nacionaliniuose
ir
regioniniuose švietimo
ir mokslo sektoriaus
renginiuose

įgyvendinimo etapus.
Renginys žiniasklaidai organizuojamas
pasirenkant spaudos konferencijos formatą ar
kitą formą, pvz.: žiniasklaidos atstovų vizitas į
objektą, įrangos demonstravimas, kt.
Organizuojamas visiškai įgyvendinus projektą ir
atidarant jį naudojimui. Organizuojant atidarymo
renginį rekomenduojama išnaudoti visą
viešinimo priemonių spektrą ir užtikrinti visų
svarbiausių tikslinių grupių atstovų dalyvavimą.
Organizuojami projekto galimybių pristatymo
renginiai verslo įmonėms, potencialiems
partneriams ir investuotojams, jų atstovams ir
atstovaujančios organizacijos.
Organizuojamos įgyvendinus projektą ir
pristatant jo rezultatus artimiausioms tikslinėms
grupėms (MSI personalui, mokslininkams ir
tyrėjams, studentams, moksleiviams,
partneriams).
Gali būti organizuojamos siejant su MSI
vykdomais, ar nacionalinio lygmens (pvz.:
„Tyrėjų naktis“, „ES savaitė“, kt.) renginiais,
tarptautinėmis šventėmis.
Projekto pristatymo stendas ar specialus
pranešimas programoje (pvz.: „Mokymasis
Studijos Karjera“, „Aukštųjų mokyklų mugė“,
kt.)

2013 m. IV ketv.

1 (renginys)

4.000,00 –
5.000,00

4.000,00 –
5.000,00

2013 m. III – IV
ketv.

3 (renginys)

1.500,00 –
4.000,00

4.500,00 –
12.000,00

2013 m. III – IV
ketv.

1 (renginys)

3.000,00 –
5.000,00

3.000,00 –
5.000,00

2013 m. III ketv.
– 2015 m. IV
ketv.

3

-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
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19.

Projekto
pristatymas  „ES paramos projektų mugė“, „Europos burės“, 2013 m. III ketv. 3
nacionalinio
lygmens
kt. – tiesioginis dalyvavimas, informacinės – 2015 m. IV
ES paramos renginiuose
medžiagos pateikimas, kt.
ketv.
ir projektuose

20.

Tikslinių
grupių  Įvertinamas tikslinių grupių informuotumas apie 2013 m. IV ketv.
informuotumo
ir
įgyvendinamus MTEP infrastruktūros projektus,
nuomonės tyrimai
nustatomas įgyvendinamų viešinimo priemonių
efektyvumas ir informaciniai tikslinių grupių
poreikiai

1 (apklausa)

dalyvavimo
užtikrinimas)
-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
- (* rengiama projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
Viso:
38.510,00 –
64.800,00

5.3.4.6. BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas
Visuomenės informavimo tikslai
 Supažindinti tikslines grupes su projektu „BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas“, jo tikslingumu,

paskirtimi ir nauda gyventojams ir informuoti apie šio projekto tarpinius ir galutinius rezultatus, ES paramos lėšų panaudojimo eigą ir efektyvumą.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad už ES paramos lėšas įgyvendinamas projektas „BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų

pastatymas ir įrengimas“ kryptingai prisideda prie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos stiprinimo, kuria sąlygas inovatyvaus ir konkurencingo verslo
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vystymui, šalies ekonominio konkurencingumo didinimui ir taip prisideda prie kiekvieno žmogaus asmeninės gerovės.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad ES parama įgyvendinant projektą „BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir

įrengimas“, taip pat ir bendrai švietimo ir mokslo srityje, panaudojama tikslingai, administruojama efektyviai ir skaidriai.
Visuomenės informavimo uždaviniai
 Vykdyti aktyvų tikslinių grupių informavimą apie projekto „BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas“

įgyvendinimo eigą, naudą ir rezultatus;
 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie projekto „BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas“

pateikimą ir atspindėjimą įgyvendinat projektą „Programa 2015“, informacijos pateikimą ŠMM ir ŪM visuomenės informavimo kanaluose ir priemonėse,
bendrose ES paramos viešinimo priemonėse.
Visuomenės informavimo tikslinės grupės
 Tiesioginiai paramos gavėjai
-

Visorių informacinių technologijų parkas, Santariškių medicinos įstaigų asociacijos nariai.

 Politikos formuotojai ir vykdytojai
-

LR Seimas, LR Vyriausybė, Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijos, kitos ministerijos, paramos panaudojimą administruojančios ir prižiūrinčios
institucijos bei įstaigos.

 Suinteresuoti paramos panaudojimo rezultatais
-

Nacionalinė, specializuota ir regiono žiniasklaida; Vilniaus miesto ir rajono savivalda; Akademinė bendruomenė.

 Tiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai.

 Netiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai, moksleiviai;

-

Verslo įmonės, potencialūs partneriai ir investuotojai, juos atstovaujančios organizacijos.

 Tiesiogiai nesuinteresuoti projektų įgyvendinimo rezultatais
-

Lietuvos gyventojai, visuomenė plačiąja prasme.

Visuomenės informavimo žinios
 Įgyvendinus projektą „BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas“, bus sukurta BIO technologijų parko verslo
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inkubatoriaus infrastruktūra, pritaikyta visų fazių klinikinių tyrimų atlikimo paslaugų verslui:
-

Suprojektuota, pastatyta (rekonstruota) ir įrengta BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-ą sekcija (1500 m2);

-

Suprojektuoti ir įrengti inžineriniai tinklai BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 2-ai sekcijai ir pastatyta (rekonstruota) ir įrengta BIO
technologijų parko verslo inkubatoriaus 2-a sekcija (1500 m2);

-

Įsigyta ir instaliuota BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų įranga.

Visuomenės informavimo laikotarpis
 Iki 2015 m. I ketv. (MTEP infrastruktūros projekto įgyvendinimo pabaiga - 2014 m. gruodžio mėn. 31 d.).

Visuomenės informavimo priemonės
Nr.

Priemonė

Aprašymas

1.

Projekto aprašas

 Glausta

2.

Informacinis leidinys
(lankstinukas)

3.

Projekto prezentacija

4.

Projekto video
pristatymas

Laikotarpis

informacija apie projekto pobūdį, 2013 m. III ketv.
investuojamas lėšas, planuojamą įgyvendinto
projekto naudą tikslinėms grupėms ir rezultatus.
 Publikuojamas projekto vykdytojo, partnerių bei
susijusių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengtas nedidelės 2013 m. III ketv.
apimties elektroninis ir spausdintas leidinys.
 Platinamas tiesioginių susitikimų su tikslinėmis
grupėmis metu, projekto vykdytojo ir susijusių
institucijų interneto svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengta nedidelės

2013 m. III ketv.
apimties pristatymui renginiuose, tiesioginių
susitikimų metu skirta prezentacija (MS
PowerPoint).
 Projektą pristatantis video reportažas (pateikiant 2013 m. III ketv.
svarbiausius faktus, trumpus projektų vykdytojų,

Kiekis (mato Vieneto rinkos
vnt.)
įkainis (kainos
ribos, Lt be
PVM)

Bendra kaina
(kainos ribos,
Lt be PVM)

1 (projekto
aprašas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

1 (el. ir
spausdintas
leidinys, A4,
spalvotas,
dvipusis, 5000
egz.)
1 (el.
prezentacija)

3.300,00 –
4.000,00

3.300,00 –
4.000,00

750,00 –
1.500,00

750,00 –
1.500,00

1 (video
pristatymas, 3

3.000,00 –
5.000,00

3.000,00 –
5.000,00
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partnerių, tiesioginių naudos gavėjų interviu /
komentarus, grafinę medžiagą).
 Demonstruojamas tiesioginių susitikimų su
tikslinėmis grupėmis, renginių metu, projekto
vykdytojo ir susijusių institucijų interneto
svetainėse, video dokumentų dalinimosi
svetainėse (youtube.com, vimeo.com).
 Projektui aktualios žiniasklaidos (nacionalinės, 2013 m. III ketv.
regioninės, specializuotos, kt.), projekto
partnerių, susijusių institucijų ir įstaigų kontaktų
(atstovai, el. pašto adresai, telefonai) sąrašas
(naudojamas įgyvendinat kitas viešinimo
priemones).

5.

Kontaktų sąrašas

6.

Nuolatinis informavimas  Informaciniai
pranešimai
apie
projekto
apie projekto
įgyvendinimo
eigą
(įrangos
įsigijimas,
įgyvendinimo eigą
atgabenimas, pajungimas, statybų projekto
įgyvendinimo eiga, kt.) projekto vykdytojo
informacijos kanaluose (MSI, Slėnio asociacijos
interneto svetainėse – naujienų arba specialioje,
lengvai prieinamoje, surandamoje skiltyje).
Pranešimai žiniasklaidai  Rengiami svarbiomis projekto įgyvendinimo
progomis – įrangos įsigijimas / sumontavimas,
viso projekto įgyvendinimas (baigiamieji
darbai), kt.
 Platinami pagal parengtą projektui aktualios
žiniasklaidos
(nacionalinės,
regioninės,
specializuotos, kt.) kontaktų sąrašą, projekto
partneriams ir susijusioms institucijoms,
publikuojami nuosavuose interneto kanaluose.
Straipsniai ir
 Pristatoma specifinė su projektu susijusi
publikacijos
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
nacionalinėje spaudoje
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.

7.

8.

– 5 min.)

1 (kontaktų
sąrašas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III –
2015 m. I ketv.

Pagal projekto
įgyvendinimo
kalendorių
(informacinis
pranešimas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III –
2015 m. I ketv.

3 (pranešimas
žiniasklaidai)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III –
2015 m. I ketv.

3 (su
3.500,00 –
iliustracijomis, 5.300,00
700 cm2 ploto)

10.500,00 –
15.900,00
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 Publikuojami

9.

Straipsniai ir
publikacijos regioninėje
spaudoje





10.

Straipsniai ir
publikacijos
specializuotuose
leidiniuose





11.

Straipsniai ir
publikacijos interneto
naujienų portaluose





12.

Reportažai / pristatymai
nacionalinėje
televizijoje





13.

Reportažai / pristatymai
nacionaliniuose radijo



nacionalinėje
spausdintoje
žiniasklaidoje (dienraščiuose), publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami regiono, kuriame įgyvendinamas
projektas, spaudos leidiniuose, publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
specializuotuose
leidiniuose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
populiariausiuose
interneto
naujienų portaluose, papildomai – nuosavuose
interneto kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami
nacionaliniuose
televizijos
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –

2013 m. III –
2015 m. I ketv.

3 (su
1.550,00 –
iliustracijomis, 4.000,00
520 cm2 ploto)

4.650,00 –
12.000,00

2013 m. III –
2015 m. I ketv.

2 (su
4.550,00 –
iliustracijomis, 7.800,00
700 cm2 ploto)

9.100,00 –
15.600,00

2013 m. III –
2015 m. I ketv.

2 (publikacija,
kai apimtis
neribojama)

1.800,00 –
2.600,00

3.600,00 –
5.200,00

2013 m. III –
2015 m. I ketv.

2 (reportažas,
2 min.
trukmės)

2.800,00 –
9.200,00

5.600,00 –
18.400,00

2013 m. III –
2015 m. I ketv.

2 (reportažas,
2 min.

210,00 –
400,00

420,00 –
800,00
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kanaluose



14.

Renginiai žiniasklaidai





15.

Projekto įgyvendinimo
pabaigos / atidarymo
renginys



16.

Projekto galimybių
pristatymo renginiai,
„Apskrito stalo“
diskusijos
Projekto populiarinimo,
„atvirų durų“ dienos



17.





18.

Projekto pristatymas
nacionaliniuose ir



įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami nacionaliniuose radijo kanaluose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Organizuojami
išskirtinėmis
projekto
įgyvendinimo progomis – įsigijus ir įdiegus
(sumontavus) įrangą, baigiant esminius projekto
įgyvendinimo etapus.
Renginys
žiniasklaidai
organizuojamas
pasirenkant spaudos konferencijos formatą ar
kitą formą, pvz.: žiniasklaidos atstovų vizitas į
objektą, įrangos demonstravimas, kt.
Organizuojamas visiškai įgyvendinus projektą ir
atidarant jį naudojimui. Organizuojant atidarymo
renginį
rekomenduojama
išnaudoti
visą
viešinimo priemonių spektrą ir užtikrinti visų
svarbiausių tikslinių grupių atstovų dalyvavimą.
Organizuojami projekto galimybių pristatymo
renginiai verslo įmonėms, potencialiems
partneriams ir investuotojams, jų atstovams ir
atstovaujančios organizacijos.
Organizuojamos įgyvendinus projektą ir
pristatant jo rezultatus artimiausioms tikslinėms
grupėms (MSI personalui, mokslininkams ir
tyrėjams,
studentams,
moksleiviams,
partneriams).
Gali būti organizuojamos siejant su MSI
vykdomais, ar nacionalinio lygmens (pvz.:
„Tyrėjų naktis“, „ES savaitė“, kt.) renginiais,
tarptautinėmis šventėmis.
Projekto pristatymo stendas ar specialus
pranešimas programoje (pvz.: „Mokymasis

trukmės)

2013 m. III –
2015 m. I ketv.

2 (renginys)

1.000,00 –
3.000,00

2.000,00 –
6.000,00

2015 m. I ketv.

1 (renginys)

4.000,00 –
5.000,00

4.000,00 –
5.000,00

2014 m. III –
2015 m. I ketv.

3 (renginys)

1.500,00 –
4.000,00

4.500,00 –
12.000,00

2014 m. III –
2015 m. I ketv.

2 (renginys)

3.000,00 –
5.000,00

6.000,00 –
10.000,00

2013 m. III ketv.
– 2015 m. IV

3

-(* informacijos pateikimas
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regioniniuose švietimo
ir mokslo sektoriaus
renginiuose

Studijos Karjera“, „Aukštųjų mokyklų mugė“,
kt.)

ketv.

19.

Projekto pristatymas
nacionalinio lygmens
ES paramos renginiuose
ir projektuose

 „ES paramos projektų mugė“, „Europos burės“,

3

20.

Tikslinių grupių
informuotumo ir
nuomonės tyrimai

 Įvertinamas tikslinių grupių informuotumas apie

2 (apklausa)

2013 m. III ketv.
kt. – tiesioginis dalyvavimas, informacinės – 2015 m. IV
medžiagos pateikimas, kt.
ketv.

2013 m. IV
įgyvendinamus MTEP infrastruktūros projektus, ketv., 2014 m.
nustatomas įgyvendinamų viešinimo priemonių IV ketv.
efektyvumas ir informaciniai tikslinių grupių
poreikiai

atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
- (* rengiama projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
Viso:
57.420,00 –
111.400,00
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5.3.5. Slėnio „Saulėtekis“ projektai
5.3.5.1. VGTU civilinės inžinerijos mokslo centro plėtra
Visuomenės informavimo tikslai
 Supažindinti tikslines grupes su projektu „VGTU civilinės inžinerijos mokslo centro plėtra“, jo tikslingumu, paskirtimi ir nauda gyventojams ir informuoti

apie šio projekto tarpinius ir galutinius rezultatus, ES paramos lėšų panaudojimo eigą ir efektyvumą.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad už ES paramos lėšas įgyvendinamas projektas „VGTU civilinės inžinerijos mokslo centro plėtra“ kryptingai prisideda

prie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos stiprinimo, kuria sąlygas inovatyvaus ir konkurencingo verslo vystymui, šalies ekonominio konkurencingumo
didinimui ir taip prisideda prie kiekvieno žmogaus asmeninės gerovės.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad ES parama įgyvendinant projektą „VGTU civilinės inžinerijos mokslo centro plėtra“, taip pat ir bendrai švietimo ir

mokslo srityje, panaudojama tikslingai, administruojama efektyviai ir skaidriai.
Visuomenės informavimo uždaviniai
 Vykdyti aktyvų tikslinių grupių informavimą apie projekto „VGTU civilinės inžinerijos mokslo centro plėtra“ įgyvendinimo eigą, naudą ir rezultatus;
 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie projekto „VGTU civilinės inžinerijos mokslo centro plėtra“ pateikimą ir atspindėjimą įgyvendinat projektą

„Programa 2015“, informacijos pateikimą ŠMM ir ŪM visuomenės informavimo kanaluose ir priemonėse, bendrose ES paramos viešinimo priemonėse.
Visuomenės informavimo tikslinės grupės
 Tiesioginiai paramos gavėjai
-

Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

 Politikos formuotojai ir vykdytojai
-

LR Seimas, LR Vyriausybė, Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijos, kitos ministerijos, paramos panaudojimą administruojančios ir prižiūrinčios
institucijos bei įstaigos.

 Suinteresuoti paramos panaudojimo rezultatais
-

Nacionalinė, specializuota ir regiono žiniasklaida; Vilniaus miesto ir rajono savivalda; Akademinė bendruomenė.

 Tiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Vilniaus Gedimino technikos universiteto personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai.
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 Netiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai, moksleiviai;

-

Verslo įmonės, potencialūs partneriai ir investuotojai, juos atstovaujančios organizacijos.

 Tiesiogiai nesuinteresuoti projektų įgyvendinimo rezultatais
-

Lietuvos gyventojai, visuomenė plačiąja prasme.

Visuomenės informavimo žinios
 Įgyvendinus projektą „VGTU civilinės inžinerijos mokslo centro plėtra“, bus sukurtas didžiausias Lietuvoje ir Baltijos valstybėse civilinės inžinerijos mokslo

centras; garantuojamas civilinės inžinerijos sektoriaus efektyvumas ir jo sukuriamos pridėtinės vertės didėjimas:
-

Sukurtos ar atnaujintos ir įranga aprūpintos 8 mokslinės laboratorijos:
-

Statybos konstrukcijų laboratorija;

-

Statybinių medžiagų laboratorija;

-

Pastato energetikos ir mikroklimato sistemų laboratorija;

-

Kelių technologijų laboratorija, Geodezijos laboratorija;

-

Aplinkos technologijų laboratorija,

-

Geotechnikos lauko eksperimentinių tyrimų laboratorija;

-

Gruntų fizinių ir mechaninių savybių tyrimo laboratorija.

-

Sukurta 13 bendrų darbo vietų mokslinių tyrimų srityje; pasirašyta 15 bendradarbiavimo sutarčių tarp tyrimų institucijų ir SVV įmonių;

-

Vykdomi Lietuvai ir ES svarbūs moksliniai tyrimai, leisiantys kurti ilgalaikes, ekologiškas statybines medžiagas, konstrukcijas, jų projektavimo metodus
ir technologijas, leidžiančias taupyti energetinius išteklius, saugoti aplinką, didinti statinių saugumą ir ilgalaikiškumą; vienoje vietoje vykdomi
tarptautinio lygio civilinės inžinerijos mokslo tyrimai, užtikrinamas kompleksinis šios srities problemų sprendimas.

Visuomenės informavimo laikotarpis
 MTEP infrastruktūros projekto įgyvendinimas baigtas 2012 m. birželio mėn. 15 d.
 Pateikiamos rekomenduojamos papildomos viešinimo priemonės padedančios pristatyti ES paramos investicijų MTEP sektoriuje naudą.

Visuomenės informavimo priemonės
Nr.

Priemonė

Aprašymas

Laikotarpis

Kiekis (mato Vieneto rinkos
vnt.)
įkainis (kainos

Bendra kaina
(kainos ribos,
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1.

Projekto aprašas

2.

Informacinis leidinys
(lankstinukas)

3.

Projekto prezentacija

4.

Projekto video
pristatymas

5.

Kontaktų sąrašas

ribos, Lt be
PVM)

Lt be PVM)

1 (projekto
aprašas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

1 (el. ir
spausdintas
leidinys, A4,
spalvotas,
dvipusis, 5000
egz.)
1 (el.
prezentacija)

3.300,00 –
4.000,00

3.300,00 –
4.000,00

750,00 –
1.500,00

750,00 –
1.500,00

Rekomenduojamas 1 (video
kiekis 12 mėn.
pristatymas, 3
laikotarpiui
– 5 min.)

3.000,00 –
5.000,00

3.000,00 –
5.000,00

Rekomenduojamas 1 (kontaktų
kiekis 12 mėn.
sąrašas)
laikotarpiui

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo

-

 Glausta informacija apie projekto pobūdį,

2013 m. III ketv.
investuojamas lėšas, planuojamą įgyvendinto
projekto naudą tikslinėms grupėms ir
rezultatus.
 Publikuojamas projekto vykdytojo, partnerių
bei susijusių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengtas nedidelės 2013 m. III ketv.
apimties elektroninis ir spausdintas leidinys.
 Platinamas tiesioginių susitikimų su tikslinėmis
grupėmis metu, projekto vykdytojo ir susijusių
institucijų interneto svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengta nedidelės

apimties pristatymui renginiuose, tiesioginių
susitikimų metu skirta prezentacija (MS
PowerPoint).
 Projektą
pristatantis
video
reportažas
(pateikiant svarbiausius faktus, trumpus
projektų vykdytojų, partnerių, tiesioginių
naudos gavėjų interviu / komentarus, grafinę
medžiagą, pristatant sėkmės istorijas (sutartys,
paslaugos, produktai, kt.)).
 Demonstruojamas tiesioginių susitikimų su
tikslinėmis grupėmis, renginių metu, projekto
vykdytojo ir susijusių institucijų interneto
svetainėse, video dokumentų dalinimosi
svetainėse (youtube.com, vimeo.com).
 Projektui aktualios žiniasklaidos (nacionalinės,
regioninės, specializuotos, kt.), projekto
partnerių, susijusių institucijų ir įstaigų

2013 m. III ketv.
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kontaktų (atstovai, el. pašto adresai, telefonai)
sąrašas
(naudojamas
įgyvendinat
kitas
viešinimo priemones).
6.

7.

Nuolatinis
informavimas apie
projekto įgyvendinimo
eigą

 Informaciniai pranešimai apie projektą (sėkmės

Pranešimai žiniasklaidai





8.

Straipsniai ir
publikacijos
nacionalinėje spaudoje





9.

Straipsniai ir
publikacijos regioninėje



istorijos – bendradarbiavimo sutartys, suteiktos
paslaugos, sukurti produktai, kt.) projekto
vykdytojo informacijos kanaluose (MSI, Slėnio
asociacijos interneto svetainėse – naujienų arba
specialioje, lengvai prieinamoje, surandamoje
skiltyje).
Rengiami pristatant projekto pasiekimus
(sėkmės istorijos – bendradarbiavimo sutartys,
suteiktos paslaugos, sukurti produktai, kt. –
apibendrinti ketvirtiniai / metiniai duomenys ar
atskirą sėkmės atvejį pristatantys pranešimai).
Platinami pagal parengtą projektui aktualios
žiniasklaidos
(nacionalinės,
regioninės,
specializuotos, kt.) kontaktų sąrašą, projekto
partneriams ir susijusioms institucijoms,
publikuojami nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija – įgyvendinamos naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos
(sėkmės istorijos – bendradarbiavimo sutartys,
pritraukti mokslininkai, asmeninės mokslo
darbuotojų ar verslo partnerių sėkmės istorijos,
suteiktos paslaugos, sukurti produktai, kt.).
Publikuojami
nacionalinėje
spausdintoje
žiniasklaidoje (dienraščiuose), publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija – įgyvendinamos naujovės,

žmogiškųjų
resursų kaštais)
Rekomenduojamas Pagal projekto
kiekis 12 mėn.
įgyvendinimo
laikotarpiui
kalendorių
(informacinis
pranešimas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

Rekomenduojamas 4 (pranešimas
kiekis 12 mėn.
žiniasklaidai)
laikotarpiui

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

Rekomenduojamas 2 (su
3.500,00 –
kiekis 12 mėn.
iliustracijomis, 5.300,00
laikotarpiui
700 cm2 ploto)

7.000,00 –
10.600,00

Rekomenduojamas 2 (su
1.550,00 –
kiekis 12 mėn.
iliustracijomis, 4.000,00

3.100,00 –
8.000,00
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spaudoje



10.

Straipsniai ir
publikacijos
specializuotuose
leidiniuose





11.

Straipsniai ir
publikacijos interneto
naujienų portaluose





12.

Reportažai / pristatymai
nacionalinėje
televizijoje



sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos
(sėkmės istorijos – bendradarbiavimo sutartys,
pritraukti mokslininkai, asmeninės mokslo
darbuotojų ar verslo partnerių sėkmės istorijos,
suteiktos paslaugos, sukurti produktai, kt.).
Publikuojami regiono, kuriame įgyvendinamas
projektas, spaudos leidiniuose, publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija – įgyvendinamos naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos
(sėkmės istorijos – bendradarbiavimo sutartys,
pritraukti mokslininkai, asmeninės mokslo
darbuotojų ar verslo partnerių sėkmės istorijos,
suteiktos paslaugos, sukurti produktai, kt.).
Publikuojami specializuotuose leidiniuose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija – įgyvendinamos naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos
(sėkmės istorijos – bendradarbiavimo sutartys,
pritraukti mokslininkai, asmeninės mokslo
darbuotojų ar verslo partnerių sėkmės istorijos,
suteiktos paslaugos, sukurti produktai, kt.).
Publikuojami
populiariausiuose
interneto
naujienų portaluose, papildomai – nuosavuose
interneto kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos

laikotarpiui

520 cm2 ploto)

Rekomenduojamas 2 (su
4.550,00 –
kiekis 12 mėn.
iliustracijomis, 7.800,00
laikotarpiui
700 cm2 ploto)

9.100,00 –
15.600,00

Rekomenduojamas 2 (publikacija,
kiekis 12 mėn.
kai apimtis
laikotarpiui
neribojama)

1.800,00 –
2.600,00

3.600,00 –
5.200,00

Rekomenduojamas 2 (reportažas,
kiekis 12 mėn.
2 min.
laikotarpiui
trukmės)

2.800,00 –
9.200,00

5.600,00 –
18.400,00
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13.

Reportažai / pristatymai
nacionaliniuose radijo
kanaluose

galimybės, ateities perspektyvos (sėkmės
istorijos – bendradarbiavimo sutartys, pritraukti
mokslininkai, asmeninės mokslo darbuotojų ar
verslo partnerių sėkmės istorijos, suteiktos
paslaugos, sukurti produktai, kt.).
 Transliuojami
nacionaliniuose
televizijos
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.
 Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma Rekomenduojamas 2 (reportažas,
specifinė su projektu susijusi informacija – kiekis 12 mėn.
2 min.
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama laikotarpiui
trukmės)
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos (sėkmės
istorijos – bendradarbiavimo sutartys, pritraukti
mokslininkai, asmeninės mokslo darbuotojų ar
verslo partnerių sėkmės istorijos, suteiktos
paslaugos, sukurti produktai, kt.).
 Transliuojami
nacionaliniuose
radijo
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.

14.

Renginiai žiniasklaidai

 Organizuojami pristatant projekto pasiekimus

Projekto galimybių
pristatymo renginiai,
„Apskrito stalo“

(apibendrinti metiniai duomenys, atskirą
sėkmės atvejį (bendradarbiavimo sutartis,
suteiktos paslaugos, sukurti produktai ar
produktas, kt.) pristatantys renginiai).
 Renginys
žiniasklaidai
organizuojamas
pasirenkant spaudos konferencijos formatą ar
kitą formą, pvz.: žiniasklaidos atstovų vizitas į
objektą, įrangos / paslaugos / produkto
demonstravimas, kt.
 Organizuojami projekto galimybių pristatymo
renginiai verslo įmonėms, potencialiems
partneriams ir investuotojams, jų atstovams ir

15.

210,00 –
400,00

420,00 –
800,00

Rekomenduojamas 1 (renginys)
kiekis 12 mėn.
laikotarpiui

1.000,00 –
3.000,00

1.000,00 –
3.000,00

Rekomenduojamas 2 (renginys)
kiekis 12 mėn.

1.500,00 –
4.000,00

3.000,00 –
8.000,00
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diskusijos

16.

Projekto populiarinimo,
„atvirų durų“ dienos

17.

Projekto pristatymas
nacionaliniuose ir
regioniniuose švietimo
ir mokslo sektoriaus
renginiuose

18.

Projekto pristatymas
nacionalinio lygmens
ES paramos renginiuose
ir projektuose

atstovaujančios organizacijos, įtraukiami esami
partneriai (pvz.: ūkio subjektai besinaudojantys
paslaugomis).
 Organizuojamos įgyvendinus projektą ir
pristatant
jo
rezultatus
artimiausioms
tikslinėms
grupėms
(MSI
personalui,
mokslininkams ir tyrėjams, studentams,
moksleiviams, partneriams), įtraukiami esami
partneriai (pvz.: ūkio subjektai besinaudojantys
paslaugomis).
 Gali būti organizuojamos siejant su MSI
vykdomais, ar nacionalinio lygmens (pvz.:
„Tyrėjų naktis“, „ES savaitė“, kt.) renginiais,
tarptautinėmis šventėmis.
 Projekto pristatymo stendas ar specialus
pranešimas programoje (pvz.: „Mokymasis
Studijos Karjera“, „Aukštųjų mokyklų mugė“,
kt.)

 „ES paramos projektų mugė“, „Europos burės“,

laikotarpiui

Rekomenduojamas 2 (renginys)
kiekis 12 mėn.
laikotarpiui

3.000,00 –
5.000,00

Rekomenduojamas 1
kiekis 12 mėn.
laikotarpiui

-(*
informacijos
pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
-(*
informacijos
pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai

Rekomenduojamas 1
kt. – tiesioginis dalyvavimas, informacinės kiekis 12 mėn.
medžiagos pateikimas, kt.
laikotarpiui

6.000,00 –
10.000,00
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19.

Tikslinių grupių
informuotumo ir
nuomonės tyrimai

 Įvertinamas tikslinių grupių informuotumas

Rekomenduojamas 1 (apklausa)
apie įgyvendinamus MTEP infrastruktūros kiekis 12 mėn.
projektus, nustatomas įgyvendinamų viešinimo laikotarpiui
priemonių efektyvumas ir informaciniai
tikslinių grupių poreikiai.

MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
- (* rengiama projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
Viso:
45.870,00 –
90.100,00

5.3.5.2. Tarptautinės prieigos lazerinio komplekso „Naglis“ sukūrimas
Visuomenės informavimo tikslai
 Supažindinti tikslines grupes su projektu „Tarptautinės prieigos lazerinio komplekso „Naglis“ sukūrimas“, jo tikslingumu, paskirtimi ir nauda gyventojams ir

informuoti apie šio projekto tarpinius ir galutinius rezultatus, ES paramos lėšų panaudojimo eigą ir efektyvumą.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad už ES paramos lėšas įgyvendinamas projektas „Tarptautinės prieigos lazerinio komplekso „Naglis“ sukūrimas“

kryptingai prisideda prie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos stiprinimo, kuria sąlygas inovatyvaus ir konkurencingo verslo vystymui, šalies ekonominio
konkurencingumo didinimui ir taip prisideda prie kiekvieno žmogaus asmeninės gerovės.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad ES parama įgyvendinant projektą „Tarptautinės prieigos lazerinio komplekso „Naglis“ sukūrimas“, taip pat ir bendrai

švietimo ir mokslo srityje, panaudojama tikslingai, administruojama efektyviai ir skaidriai.
Visuomenės informavimo uždaviniai
 Vykdyti aktyvų tikslinių grupių informavimą apie projekto „Tarptautinės prieigos lazerinio komplekso „Naglis“ sukūrimas“ įgyvendinimo eigą, naudą ir

rezultatus;
 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie projekto „Tarptautinės prieigos lazerinio komplekso „Naglis“ sukūrimas“ pateikimą ir atspindėjimą
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įgyvendinat projektą „Programa 2015“, informacijos pateikimą ŠMM ir ŪM visuomenės informavimo kanaluose ir priemonėse, bendrose ES paramos
viešinimo priemonėse.
Visuomenės informavimo tikslinės grupės
 Tiesioginiai paramos gavėjai
-

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Kvantinės elektronikos katedra.

 Politikos formuotojai ir vykdytojai
-

LR Seimas, LR Vyriausybė, Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijos, kitos ministerijos, paramos panaudojimą administruojančios ir prižiūrinčios
institucijos bei įstaigos.

 Suinteresuoti paramos panaudojimo rezultatais
-

Nacionalinė, specializuota ir regiono žiniasklaida; Vilniaus miesto ir rajono savivalda; Akademinė bendruomenė.

 Tiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Kvantinės elektronikos katedros personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai.

 Netiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai, moksleiviai;

-

Verslo įmonės, potencialūs partneriai ir investuotojai, juos atstovaujančios organizacijos.

 Tiesiogiai nesuinteresuoti projektų įgyvendinimo rezultatais
-

Lietuvos gyventojai, visuomenė plačiąja prasme.

Visuomenės informavimo žinios
 Įgyvendinus projektą „Tarptautinės prieigos lazerinio komplekso „Naglis“ sukūrimas“, bus sukurtas didžiausias Lietuvoje ir Baltijos valstybėse civilinės

inžinerijos mokslo centras; garantuojamas civilinės inžinerijos sektoriaus efektyvumas ir jo sukuriamos pridėtinės vertės didėjimas:
-

Sukurtos ar atnaujintos ir įrengtos 4 mokslinės laboratorijos;

-

Sukurtos 7 bendros darbo vietos mokslinių tyrimų srityje;

-

Pasirašytos 5 bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų institucijų ir SVV įmonių;

-

Keliama I – III pakopos studentų kvalifikacija; vystomos naujos mokslinių tyrimų kryptys ir įtvirtinimam tarptautinė prieiga ES tyrėjams, taip pat
skatinamos kai kurios Lietuvos lazerinio sektoriaus įmonių plėtros kryptis ir įėjimas į naujas lazerinių produktų rinkos nišas.

Visuomenės informavimo laikotarpis
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 Iki 2014 m. I ketv. (MTEP infrastruktūros projekto įgyvendinimo pabaiga - 2013 m. gruodžio mėn. 31 d.).

Visuomenės informavimo priemonės
Nr.

Priemonė

Aprašymas

1.

Projekto aprašas

 Glausta

2.

Informacinis leidinys
(lankstinukas)

3.

Projekto prezentacija

4.

Projekto video
pristatymas

5.

Kontaktų sąrašas

Laikotarpis

informacija apie projekto pobūdį, 2013 m. III ketv.
investuojamas lėšas, planuojamą įgyvendinto
projekto naudą tikslinėms grupėms ir rezultatus.
 Publikuojamas projekto vykdytojo, partnerių bei
susijusių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengtas nedidelės 2013 m. III ketv.
apimties elektroninis ir spausdintas leidinys.
 Platinamas tiesioginių susitikimų su tikslinėmis
grupėmis metu, projekto vykdytojo ir susijusių
institucijų interneto svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengta nedidelės

2013 m. III ketv.
apimties pristatymui renginiuose, tiesioginių
susitikimų metu skirta prezentacija (MS
PowerPoint).
 Projektą pristatantis video reportažas (pateikiant 2013 m. III ketv.
svarbiausius faktus, trumpus projektų vykdytojų,
partnerių, tiesioginių naudos gavėjų interviu /
komentarus, grafinę medžiagą).
 Demonstruojamas tiesioginių susitikimų su
tikslinėmis grupėmis, renginių metu, projekto
vykdytojo ir susijusių institucijų interneto
svetainėse, video dokumentų dalinimosi
svetainėse (youtube.com, vimeo.com).
 Projektui aktualios žiniasklaidos (nacionalinės, 2013 m. III ketv.

Kiekis (mato Vieneto rinkos
vnt.)
įkainis (kainos
ribos, Lt be
PVM)

Bendra kaina
(kainos ribos,
Lt be PVM)

1 (projekto
aprašas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

1 (el. ir
spausdintas
leidinys, A4,
spalvotas,
dvipusis, 5000
egz.)
1 (el.
prezentacija)

3.300,00 –
4.000,00

3.300,00 –
4.000,00

750,00 –
1.500,00

750,00 –
1.500,00

1 (video
pristatymas, 3
– 5 min.)

3.000,00 –
5.000,00

3.000,00 –
5.000,00

1 (kontaktų

- (* rengiama
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regioninės, specializuotos, kt.), projekto
partnerių, susijusių institucijų ir įstaigų kontaktų
(atstovai, el. pašto adresai, telefonai) sąrašas
(naudojamas įgyvendinat kitas viešinimo
priemones).
6.

7.

8.

9.

Nuolatinis informavimas  Informaciniai
pranešimai
apie
projekto
apie projekto
įgyvendinimo
eigą
(įrangos
įsigijimas,
įgyvendinimo eigą
atgabenimas, pajungimas, statybų projekto
įgyvendinimo eiga, kt.) projekto vykdytojo
informacijos kanaluose (MSI, Slėnio asociacijos
interneto svetainėse – naujienų arba specialioje,
lengvai prieinamoje, surandamoje skiltyje).
Pranešimai žiniasklaidai  Rengiami svarbiomis projekto įgyvendinimo
progomis – įrangos įsigijimas / sumontavimas,
viso projekto įgyvendinimas (baigiamieji
darbai), kt.
 Platinami pagal parengtą projektui aktualios
žiniasklaidos
(nacionalinės,
regioninės,
specializuotos, kt.) kontaktų sąrašą, projekto
partneriams ir susijusioms institucijoms,
publikuojami nuosavuose interneto kanaluose.
Straipsniai ir
 Pristatoma specifinė su projektu susijusi
publikacijos
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
nacionalinėje spaudoje
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
 Publikuojami
nacionalinėje
spausdintoje
žiniasklaidoje (dienraščiuose), publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Straipsniai ir
 Pristatoma specifinė su projektu susijusi
publikacijos regioninėje
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
spaudoje
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
 Publikuojami regiono, kuriame įgyvendinamas

sąrašas)

projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

Pagal projekto
įgyvendinimo
kalendorių
(informacinis
pranešimas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (pranešimas
žiniasklaidai)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (su
3.500,00 –
iliustracijomis, 5.300,00
700 cm2 ploto)

3.500,00 –
5.300,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (su
1.550,00 –
iliustracijomis, 4.000,00
520 cm2 ploto)

1.550,00 –
4.000,00
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10.

Straipsniai ir
publikacijos
specializuotuose
leidiniuose





11.

Straipsniai ir
publikacijos interneto
naujienų portaluose





12.

Reportažai / pristatymai
nacionalinėje
televizijoje





13.

Reportažai / pristatymai
nacionaliniuose radijo
kanaluose





14.

Renginiai žiniasklaidai



projektas, spaudos leidiniuose, publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
specializuotuose
leidiniuose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
populiariausiuose
interneto
naujienų portaluose, papildomai – nuosavuose
interneto kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami
nacionaliniuose
televizijos
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami nacionaliniuose radijo kanaluose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Organizuojami
išskirtinėmis
projekto
įgyvendinimo progomis – įsigijus ir įdiegus
(sumontavus) įrangą, baigiant esminius projekto

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (su
4.550,00 –
iliustracijomis, 7.800,00
700 cm2 ploto)

4.550,00 –
7.800,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (publikacija,
kai apimtis
neribojama)

1.800,00 –
2.600,00

1.800,00 –
2.600,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (reportažas,
2 min.
trukmės)

2.800,00 –
9.200,00

2.800,00 –
9.200,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (reportažas,
2 min.
trukmės)

210,00 –
400,00

210,00 –
400,00

2013 m. IV ketv.

1 (renginys)

1.000,00 –
3.000,00

1.000,00 –
3.000,00
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15.

Projekto įgyvendinimo
pabaigos / atidarymo
renginys



16.

Projekto galimybių
pristatymo renginiai,
„Apskrito stalo“
diskusijos
Projekto populiarinimo,
„atvirų durų“ dienos



17.





18.

Projekto pristatymas
nacionaliniuose ir
regioniniuose švietimo
ir mokslo sektoriaus
renginiuose



įgyvendinimo etapus.
Renginys
žiniasklaidai
organizuojamas
pasirenkant spaudos konferencijos formatą ar
kitą formą, pvz.: žiniasklaidos atstovų vizitas į
objektą, įrangos demonstravimas, kt.
Organizuojamas visiškai įgyvendinus projektą ir
atidarant jį naudojimui. Organizuojant atidarymo
renginį
rekomenduojama
išnaudoti
visą
viešinimo priemonių spektrą ir užtikrinti visų
svarbiausių tikslinių grupių atstovų dalyvavimą.
Organizuojami projekto galimybių pristatymo
renginiai verslo įmonėms, potencialiems
partneriams ir investuotojams, jų atstovams ir
atstovaujančios organizacijos.
Organizuojamos įgyvendinus projektą ir
pristatant jo rezultatus artimiausioms tikslinėms
grupėms (MSI personalui, mokslininkams ir
tyrėjams,
studentams,
moksleiviams,
partneriams).
Gali būti organizuojamos siejant su MSI
vykdomais, ar nacionalinio lygmens (pvz.:
„Tyrėjų naktis“, „ES savaitė“, kt.) renginiais,
tarptautinėmis šventėmis.
Projekto pristatymo stendas ar specialus
pranešimas programoje (pvz.: „Mokymasis
Studijos Karjera“, „Aukštųjų mokyklų mugė“,
kt.)

2013 m. IV ketv.
– 2014 m. I ketv.

1 (renginys)

4.000,00 –
5.000,00

4.000,00 –
5.000,00

2013 m. III ketv.
– 2014 m. I ketv.

3 (renginys)

1.500,00 –
4.000,00

4.500,00 –
12.000,00

2013 m. IV –
2014 m. I ketv.

2 (renginys)

3.000,00 –
5.000,00

6.000,00 –
10.000,00

2013 m. III ketv.
– 2015 m. IV
ketv.

3

-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
165

19.

Projekto pristatymas
nacionalinio lygmens
ES paramos renginiuose
ir projektuose

 „ES paramos projektų mugė“, „Europos burės“,

20.

Tikslinių grupių
informuotumo ir
nuomonės tyrimai

 Įvertinamas tikslinių grupių informuotumas apie

2013 m. III ketv.
kt. – tiesioginis dalyvavimas, informacinės – 2015 m. IV
medžiagos pateikimas, kt.
ketv.

2014 m. I ketv.

3

1 (apklausa)

įgyvendinamus MTEP infrastruktūros projektus,
nustatomas įgyvendinamų viešinimo priemonių
efektyvumas ir informaciniai tikslinių grupių
poreikiai

dalyvavimo
užtikrinimas)
-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
- (* rengiama projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
Viso:
41.510,00 –
69.800,00

5.3.5.3. Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro sukūrimas
Visuomenės informavimo tikslai
 Supažindinti tikslines grupes su projektu „Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro sukūrimas“, jo tikslingumu, paskirtimi ir nauda gyventojams ir

informuoti apie šio projekto tarpinius ir galutinius rezultatus, ES paramos lėšų panaudojimo eigą ir efektyvumą.
 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad už ES paramos lėšas įgyvendinamas projektas „Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro sukūrimas kryptingai

prisideda prie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos stiprinimo, kuria sąlygas inovatyvaus ir konkurencingo verslo vystymui, šalies ekonominio
konkurencingumo didinimui ir taip prisideda prie kiekvieno žmogaus asmeninės gerovės.
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 Įtvirtinti suvokimą ir nuostatas, kad ES parama įgyvendinant projektą „Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro sukūrimas“, taip pat ir bendrai

švietimo ir mokslo srityje, panaudojama tikslingai, administruojama efektyviai ir skaidriai.
Visuomenės informavimo uždaviniai
 Vykdyti aktyvų tikslinių grupių informavimą apie projekto „Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro sukūrimas“ įgyvendinimo eigą, naudą ir

rezultatus;
 Užtikrinti savalaikės ir išsamios informacijos apie projekto „Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro sukūrimas“ pateikimą ir atspindėjimą

įgyvendinat projektą „Programa 2015“, informacijos pateikimą ŠMM ir ŪM visuomenės informavimo kanaluose ir priemonėse, bendrose ES paramos
viešinimo priemonėse.
Visuomenės informavimo tikslinės grupės
 Tiesioginiai paramos gavėjai
-

Vilniaus universitetas, projekto partneriai (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, FTMC).

 Politikos formuotojai ir vykdytojai
-

LR Seimas, LR Vyriausybė, Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijos, kitos ministerijos, paramos panaudojimą administruojančios ir prižiūrinčios
institucijos bei įstaigos.

 Suinteresuoti paramos panaudojimo rezultatais
-

Nacionalinė, specializuota ir regiono žiniasklaida; Vilniaus miesto ir rajono savivalda; Akademinė bendruomenė.

 Tiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Vilniaus universiteto ir projekto partnerių (Fizinių ir technologijos mokslų centro, Vilniaus Gedimino technikos universiteto) personalas, mokslininkai ir
tyrėjai, studentai

 Netiesioginiai galutinės naudos gavėjai
-

Kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų personalas, mokslininkai ir tyrėjai, studentai, moksleiviai;

-

Verslo įmonės, potencialūs partneriai ir investuotojai, juos atstovaujančios organizacijos.

 Tiesiogiai nesuinteresuoti projektų įgyvendinimo rezultatais
-

Lietuvos gyventojai, visuomenė plačiąja prasme.

Visuomenės informavimo žinios


Įgyvendinus projektą „Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro sukūrimas“, bus sukurtas Nacionalinis fizikos ir technologijos mokslų centras
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Vilniuje:
-

Sukurtos ar atnaujintos ir įrengtos 24 mokslinės laboratorijos;

-

Sukurta 40 bendrų darbo vietų mokslinių tyrimų srityje;

-

Pasirašytos 9 bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų institucijų ir SVV įmonių;

-

Garantuojama aukštesnė tyrimų kokybė ir platesnis jų spektras;

-

Pagerintos darbo sąlygos 747 mokslininkams ir tyrėjams iš įvairių mokslinių institucijų (VU, VGTU, FTMC).

Visuomenės informavimo laikotarpis
 Iki 2015 m. II ketv. (MTEP infrastruktūros projekto įgyvendinimo pabaiga - 2015 m. kovo mėn. 31 d.).

Visuomenės informavimo priemonės
Nr.

Priemonė

Aprašymas

1.

Projekto aprašas

 Glausta

2.

Informacinis leidinys
(lankstinukas)

3.

Projekto prezentacija

Laikotarpis

informacija apie projekto pobūdį, 2013 m. III ketv.
investuojamas lėšas, planuojamą įgyvendinto
projekto naudą tikslinėms grupėms ir rezultatus.
 Publikuojamas projekto vykdytojo, partnerių bei
susijusių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengtas nedidelės 2013 m. III ketv.
apimties elektroninis ir spausdintas leidinys.
 Platinamas tiesioginių susitikimų su tikslinėmis
grupėmis metu, projekto vykdytojo ir susijusių
institucijų interneto svetainėse.
 Projekto aprašo pagrindu parengta nedidelės

apimties pristatymui renginiuose, tiesioginių
susitikimų metu skirta prezentacija (MS
PowerPoint).

2013 m. III ketv.

Kiekis (mato Vieneto rinkos
vnt.)
įkainis (kainos
ribos, Lt be
PVM)

Bendra kaina
(kainos ribos,
Lt be PVM)

1 (projekto
aprašas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

1 (el. ir
spausdintas
leidinys, A4,
spalvotas,
dvipusis, 5000
egz.)
1 (el.
prezentacija)

3.300,00 –
4.000,00

3.300,00 –
4.000,00

750,00 –
1.500,00

750,00 –
1.500,00
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 Projektą pristatantis video reportažas (pateikiant

4.

Projekto video
pristatymas

5.

Kontaktų sąrašas

6.

Nuolatinis informavimas  Informaciniai
pranešimai
apie
projekto
apie projekto
įgyvendinimo
eigą
(įrangos
įsigijimas,
įgyvendinimo eigą
atgabenimas, pajungimas, statybų projekto
įgyvendinimo eiga, kt.) projekto vykdytojo
informacijos kanaluose (MSI, Slėnio asociacijos
interneto svetainėse – naujienų arba specialioje,
lengvai prieinamoje, surandamoje skiltyje).
Pranešimai žiniasklaidai  Rengiami svarbiomis projekto įgyvendinimo
progomis – įrangos įsigijimas / sumontavimas,
viso projekto įgyvendinimas (baigiamieji
darbai), kt.
 Platinami pagal parengtą projektui aktualios
žiniasklaidos
(nacionalinės,
regioninės,
specializuotos, kt.) kontaktų sąrašą, projekto
partneriams ir susijusioms institucijoms,
publikuojami nuosavuose interneto kanaluose.
Straipsniai ir
 Pristatoma specifinė su projektu susijusi
publikacijos
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,

7.

8.

1 (video
pristatymas, 3
– 5 min.)

3.000,00 –
5.000,00

3.000,00 –
5.000,00

1 (kontaktų
sąrašas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III ketv.
– 2015 m. II
ketv.

Pagal projekto
įgyvendinimo
kalendorių
(informacinis
pranešimas)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III ketv.
– 2015 m. II
ketv.

3 (pranešimas
žiniasklaidai)

- (* rengiama
projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)

-

2013 m. III ketv.
– 2015 m. II

3 (su
3.500,00 –
iliustracijomis, 5.300,00

2013 m. III ketv.
svarbiausius faktus, trumpus projektų vykdytojų,
partnerių, tiesioginių naudos gavėjų interviu /
komentarus, grafinę medžiagą).
 Demonstruojamas tiesioginių susitikimų su
tikslinėmis grupėmis, renginių metu, projekto
vykdytojo ir susijusių institucijų interneto
svetainėse, video dokumentų dalinimosi
svetainėse (youtube.com, vimeo.com).
 Projektui aktualios žiniasklaidos (nacionalinės, 2013 m. III ketv.
regioninės, specializuotos, kt.), projekto
partnerių, susijusių institucijų ir įstaigų kontaktų
(atstovai, el. pašto adresai, telefonai) sąrašas
(naudojamas įgyvendinat kitas viešinimo
priemones).

10.500,00 –
15.900,00
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nacionalinėje spaudoje


9.

Straipsniai ir
publikacijos regioninėje
spaudoje





10.

Straipsniai ir
publikacijos
specializuotuose
leidiniuose





11.

Straipsniai ir
publikacijos interneto
naujienų portaluose





12.

Reportažai / pristatymai
nacionalinėje
televizijoje





sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
nacionalinėje
spausdintoje
žiniasklaidoje (dienraščiuose), publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami regiono, kuriame įgyvendinamas
projektas, spaudos leidiniuose, publikuojami
nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
specializuotuose
leidiniuose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Pristatoma specifinė su projektu susijusi
informacija
–
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama problematika, kuriami rezultatai ir
naujos galimybės, ateities perspektyvos.
Publikuojami
populiariausiuose
interneto
naujienų portaluose, papildomai – nuosavuose
interneto kanaluose.
Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma
specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami
nacionaliniuose
televizijos
kanaluose, papildomai – nuosavuose interneto
kanaluose.

ketv.

700 cm2 ploto)

2013 m. III ketv.
– 2015 m. II
ketv.

3 (su
1.550,00 –
iliustracijomis, 4.000,00
520 cm2 ploto)

4.650,00 –
12.000,00

2013 m. III ketv.
– 2015 m. II
ketv.

3 (su
4.550,00 –
iliustracijomis, 7.800,00
700 cm2 ploto)

13.650,00 –
23.400,00

2013 m. III ketv.
– 2015 m. II
ketv.

3 (publikacija,
kai apimtis
neribojama)

1.800,00 –
2.600,00

5.400,00 –
7.800,00

2013 m. III ketv.
– 2015 m. II
ketv.

3 (reportažas,
2 min.
trukmės)

2.800,00 –
9.200,00

8.400,00 –
27.600,00
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13.

Reportažai / pristatymai
nacionaliniuose radijo
kanaluose

 Informaciniai reportažai, kurių metu pristatoma



14.

Renginiai žiniasklaidai





15.

Projekto įgyvendinimo
pabaigos / atidarymo
renginys



16.

Projekto galimybių
pristatymo renginiai,
„Apskrito stalo“
diskusijos
Projekto populiarinimo,
„atvirų durų“ dienos



17.





specifinė su projektu susijusi informacija –
įgyvendinamos
naujovės,
sprendžiama
problematika, kuriami rezultatai ir naujos
galimybės, ateities perspektyvos.
Transliuojami nacionaliniuose radijo kanaluose,
papildomai – nuosavuose interneto kanaluose.
Organizuojami
išskirtinėmis
projekto
įgyvendinimo progomis – įsigijus ir įdiegus
(sumontavus) įrangą, baigiant esminius projekto
įgyvendinimo etapus.
Renginys
žiniasklaidai
organizuojamas
pasirenkant spaudos konferencijos formatą ar
kitą formą, pvz.: žiniasklaidos atstovų vizitas į
objektą, įrangos demonstravimas, kt.
Organizuojamas visiškai įgyvendinus projektą ir
atidarant jį naudojimui. Organizuojant atidarymo
renginį
rekomenduojama
išnaudoti
visą
viešinimo priemonių spektrą ir užtikrinti visų
svarbiausių tikslinių grupių atstovų dalyvavimą.
Organizuojami projekto galimybių pristatymo
renginiai verslo įmonėms, potencialiems
partneriams ir investuotojams, jų atstovams ir
atstovaujančios organizacijos.
Organizuojamos įgyvendinus projektą ir
pristatant jo rezultatus artimiausioms tikslinėms
grupėms (MSI personalui, mokslininkams ir
tyrėjams,
studentams,
moksleiviams,
partneriams).
Gali būti organizuojamos siejant su MSI
vykdomais, ar nacionalinio lygmens (pvz.:
„Tyrėjų naktis“, „ES savaitė“, kt.) renginiais,
tarptautinėmis šventėmis.

2013 m. III ketv.
– 2015 m. II
ketv.

3 (reportažas,
2 min.
trukmės)

210,00 –
400,00

630,00 –
1.200,00

2013 m. III ketv.
– 2015 m. II
ketv.

2 (renginys)

1.000,00 –
3.000,00

2.000,00 –
6.000,00

2015 m. II ketv.

1 (renginys)

4.000,00 –
5.000,00

4.000,00 –
5.000,00

2014 m. III ketv.
– 2015 m. II
ketv.

3 (renginys)

1.500,00 –
4.000,00

4.500,00 –
12.000,00

2014 m. IV ketv.
– 2015 m. II
ketv.

2 (renginys)

3.000,00 –
5.000,00

6.000,00 –
10.000,00
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18.

Projekto pristatymas
nacionaliniuose ir
regioniniuose švietimo
ir mokslo sektoriaus
renginiuose

 Projekto

3

19.

Projekto pristatymas
nacionalinio lygmens
ES paramos renginiuose
ir projektuose

 „ES paramos projektų mugė“, „Europos burės“,

3

20.

Tikslinių grupių
informuotumo ir
nuomonės tyrimai

 Įvertinamas tikslinių grupių informuotumas apie

3 (apklausa)

pristatymo stendas ar specialus 2013 m. III ketv.
pranešimas programoje (pvz.: „Mokymasis – 2015 m. IV
Studijos Karjera“, „Aukštųjų mokyklų mugė“, ketv.
kt.)

2013 m. III ketv.
kt. – tiesioginis dalyvavimas, informacinės – 2015 m. IV
medžiagos pateikimas, kt.
ketv.

2013 m. III
įgyvendinamus MTEP infrastruktūros projektus, ketv., 2014 m. II
nustatomas įgyvendinamų viešinimo priemonių ketv., 2015 m. II
efektyvumas ir informaciniai tikslinių grupių ketv.
poreikiai

-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
-(* informacijos pateikimas
atsakingai
institucijai
pristatančiai
MTEP
infrastruktūros
projektus
nacionaliniu
lygiu, projekto
įgyvendintojų
dalyvavimo
užtikrinimas)
- (* rengiama projekto
įgyvendintojo
žmogiškųjų
resursų kaštais)
Viso:
66.780,00 –
131.400,00
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