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Publicitātes vadlīnijas, 

finansēšanas un partnerības līgumi

Publicitātes vadlīnijas - https://estlat.eu/en/for-projects/guiding-documents

Finansēšanas līgums - Article 7, Information and publicity
Article 7.3. Any notice or publication by the project, in whatever form and on or by whatever medium, 
including the Internet, must specify that it reflects the author’s views and that the MA is not liable for 
any use that may be made of the information contained therein.
EN, EE un LV - https://estlat.eu/en/for-projects/logos-and-disclaimer

Partnerības līgums - Article 11, Information and publicity
Article 11.4. The partners commit to playing an active role in any actions organised to capitalise on, 
disseminate and valorise the results of the project.

*If publicity requirements are not followed or only partly followed, the related events, publications, etc. may become partly ineligible for 
ERDF co-financing and a financial correction decision is made based on the Annex 6 to the programme manual - Guidelines to Financial 
Corrections.

https://estlat.eu/en/for-projects/guiding-documents
https://estlat.eu/en/for-projects/logos-and-disclaimer


Informējam mājas lapā un ar plakātu

Mājas lapa (ja tāda eksistē)

A3 plakāts ēkas ieejas zonā 

vai jebkurā citā apmeklētājiem 

redzamā vietā



Atzīstam finansējumu un lietojam logotipus

Objekti
Plakāti

Mājas lapa
Dokumenti

Publikācijas
Informācijas nesēji

Prezentācijas

NB!

Izmainīt un modificēt logotipus nav atļauts. Drukāt logotipus ir atļauts tikai uz gaiša fona.
ES karogam jābūt ne mazākam (augstums vai platums) kā citam lielākajam logotipam.  



Kā lietot logotipus?

Uzlīmes - uz iekārtam, mēbelēm, aprīkojuma

Plakāti – objektos un pasākumos

Digitāli - publikācijās, dokumentos 

Drukāti - uz iepakojuma

Informācijas dēlis (infrastruktūras objektiem virs 500 000 EUR)

Pateicības plāksne (infrastruktūras objektiem virs 500 000 EUR)



Komunicējam par sasniegto!

Facebook un Estonia-Latvia programme
Pievienojamies un dalāmies, publicējam ziņas, ar kurām

dalāmies arī mēs, atzīmējam @estlat un izmantojam tēmturus!

Preses relīzes – projektam sākoties un noslēdzoties, bet arī lielāku notikumu 

atspoguļošanai!

Kontakti ar žurnālistiem, jauni komunikāciju kanāli!

Kvalitatīvas un saturiski atbilstošas fotogrāfijas, video stāsti – dalāmies! 

Projekta stāsta veidošana!

https://www.facebook.com/estlat/


Noderīgi rīki

canva.com – kanvu veidošanai, lai ar tām dalītos sociālos tīklos

piktochart.com – lai veidotu infografikas, atskaites un prezentācijas 

prezi.com – lai veidotu interaktīvas prezentācijas

emaze.com – lai veidotu atraktīvākas prezentācijas 

moovly.com – lai veidotu vienkāršus video

screencast-o-matic.com – lai veidotu video konsultāciju

FB Live – lai raidītu no pasākuma tiešraidē

Communication toolkit 3.0 - http://www.interact-eu.net/download/file/fid/15322



Programmas atbalsts

Oficiālais informācijas kanāls, sekcija For projects - www.estlat.eu

Konsultācijas un padoms no programmas konsultantiem 

(Tartu, Tallina un Rīgā)

Nozīmīgu sasniegumu un pasākumu reklamēšana 

programmas Facebook lapā (mājas lapā)

Esam vienmēr atsaucīgi! 

http://www.estlat.eu/


Kontakti:



Eiropas sadarbības diena 2020 | Interreg 30

Valgas-Valkas centrs

Pievienojies mums 

21.septembrī!



Programma internetā:

Estonia-Latvia Programme

YouTube:  Estonia Latvia

www.estlat.eu

https://www.facebook.com/estlat
https://www.youtube.com/channel/UCaBb7Cs_0l93ZCJc7tI6Ysg
http://www.estlat.eu/


Paldies par uzmanību!


