SKAIDROJUMS PUBLICITĀTES PASĀKUMU NODROŠINĀŠANAI. INFORMATĪVĀ PLAKĀTA, PLĀKSNES UN STENDA IZVIETOŠANA
UZŅĒMUMOS UN SAIMNIECĪBĀS*
INFORMATĪVAJAM PLAKĀTAM, PLĀKSNEI VAI STENDAM JĀBŪT IZVIETOTAM SABIEDRĪBAI LABI REDZAMĀ VIETĀ!
Projekta īstenošanas laikā
Informatīvā
plāksne

Informatīvais plakāts

(LEADER projektiem)

EUR 10 000 – 49 999

(visiem projektiem)
(publiskais
finansējums)

Pagaidu informatīvā
plāksne (visiem

projektiem)

EUR 50 000 –
499 999 (publiskais

finansējums)

Minimālais izmērs
– A3 jeb
297x420mm

Minimālais izmērs –
A3 jeb 297x420mm

Minimālais izmērs –
A3 jeb 297x420mm.

Pēc projekta īstenošanas/ uzraudzības laikā
Pagaidu informatīvais
stends (infrastruktūras,

būvniecības un pamatlīdzekļu
iegādes gadījumā)

Pastāvīga
informatīvā plāksne

(LEADER projektiem)

Pastāvīga informatīvā
plāksne

Pastāvīgs informatīvais stends

(visiem projektiem)

(infrastruktūras, būvniecības un
pamatlīdzekļu iegādes gadījumā)

EUR 50 000 – 499 999

Sākot no EUR 500 000

(publiskais finansējums)

Sākot no EUR 500 000

(publiskais finansējums)

(publiskais finansējums)

Minimālais izmērs –
800x1200mm.

Izvietošanas termiņš – sākot no projekta īstenošanas pirmās dienas;
projekta īstenošanas laikā.

Minimālais izmērs
– A3 jeb
297x420mm

Minimālais izmērs –
A3 jeb 297x420mm.

Minimālais izmērs –
800x1200mm.

Izvietošanas termiņš – uzstādīšana 3 mēnešu laikā pēc projekta īstenošanas,
saglabājot to visu projekta uzraudzības laiku.

Izvietojums**:
1) uz ēkas sienas pie ieejas, kur norisinās seminārs;
2) uz semināru, mācību norises telpu durvīm vai uz sienas blakus durvīm;
3) uz rekonstruētas/ jaunbūvētas ēkas ārsienas/ ārdurvīm;
4) uz brīvi stāvošas konstrukcijas blakus ēkai, labiekārtotam laukumam, bērnu rotaļu laukumam;
5) ja apkārt ēkai ir žogs, pie iebraucamajiem vārtiem, žoga ārpusē;
6) ja īstenots meliorācijas projekts, blakus meliorācijas objektam, piemēram, grāvja sākumā vai beigās, vai vietā, kur grāvis krustojas ar autoceļu;
7) ja rekonstruēts/ būvēts autoceļš, vismaz vienā no rekonstruētā posma galiem. Ja rekonstruēti vairāki posmi, tā posma galā, kur ieguldītas lielākās investīcijas;
8) uz ēkas, kur tiek glabāti projekta ietvaros iegādāti pamatlīdzekļi, ārsienas/ ārdurvīm;
9) uz brīvi stāvošas konstrukcijas pie tehnikas parka/ ražotnes;
10) publiski pieejamā ofisā, pie sienas, klientiem/ apmeklētājiem labi redzamā vietā;
11) ja nav ēkas pamatlīdzekļu uzglabāšanai, uz brīvi stāvošas konstrukcijas pie tehnikas parka, ražotnes, utt.

* ELFLA finansētajiem projektiem 2014. – 2020.gada plānošanas perioda pasākumiem.
** Informatīvā plakāta, plāksnes vai stenda izvietošanai nepieciešams izvēlēties piemērotāko no izvietošanas veidiem. Ja kāds pasākums/ ieguldījuma gadījums skaidrojumā nav
minēts, izmanto tuvāko no skaidrojumā minētajiem gadījumiem.

- Atbalsta saņēmējs savā profesionālajā tīmekļa vietnē, ja tāda ir, publicē īsu un ar atbalsta apjomu samērīgu darbības aprakstu (ja pastāv saikne starp tīmekļa
vietnes mērķi un minētajai darbībai piešķirto atbalstu), norādot darbības mērķus un rezultātus un atzīmējot Savienības atbalsta saņemšanas faktu. Sīkāku
informāciju skatīt "Vizuālās identitātes vadlīnijas 2014.-2020.gadam" 2.1.punktā "Tīmekļa vietne".
- Informatīvā plakāta un plāksnes sagataves/ paraugi pieejami LAD mājas lapā: Atbalsta veidi / Projekti un investīcijas / Paraugi un vadlīnijas / Vizuālās
identitātes vadlīnijas 2014.-2020.gadam vai izmantojot aktīvo saiti: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/vizualas-identitatesvadlinijas-(2014-2020-gadam)/

