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Komunikācijas mērķi
Kāpēc nepieciešams komunicēt par Stipendiju aktivitātes projektiem?
• lai vairotu izpratni un veicinātu informācijas pārskatāmību par finansējuma iespējām, saņēmējiem un sasniegumiem;

• lai informētu plašāku sabiedrību par EEZ grantu esamību;
• lai nodrošinātu donorvalstu Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas un to veikto ieguldījumu atpazīstamību sociālo un
ekonomisko atšķirību mazināšanā Eiropas Ekonomikas zonā un stiprinātu divpusējās attiecības starp donorvalstīm un
saņēmējvalstīm;
• lai popularizētu projektu īstenotāju organizācijas un viņu sasniegumus;

• lai parādītu sabiedrībai, ka finansējums rada iespējas, pieredzes, atklājumus;
• lai informētu par rezultātiem un to ietekmi.

LOGO
Kā atsaukties uz finansējuma avotu?
Publikācijās aicinām norādīt finansējumu kā Eiropas Ekonomikas zonas granti (EEZ)

Piemērs:
«[Projekta nosaukums] saņem finansējumu [summa] eiro apmērā no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas Eiropas
Ekonomikas zonas (EEZ) grantu ietvaros. Projekta mērķis ir [mērķis].

https://eeagrants.lv/par-grantiem/juridiskaisietvars/donorvalstu-vadlinijas/donorvalstu-vadlinijas/
sadaļa «LOGO»

Publicitātes prasības

*
*Jāorganizē 3 informatīvie pasākumi, kā norādīts nolikumā

Informatīvie pasākumi
Trīs informatīvos pasākumus var organizēt:

• tiešsaistē (semināri Zoom, MS Team)
• LIVE Facebook, Youtube u.c. platformās
• kā dalību nacionālā un starptautiskā mēroga konferencēs, sarunu festivālā Lampa u.c.

!

Uz tiešsaistes/klātienes pasākumiem droši aiciniet plašsaziņu medijus, kā arī
veidojiet preses konferences, lai medijiem būtu iespēja uzdot jautājumus

Informācija mājaslapā*
1. projekta nosaukums: atšifrējiet arī latviski, ja ir tikai angliski
2. projekta Nr.: projektam piešķirtais numurs

3. projekta īstenošanas laiks: no dd.mm.gg līdz dd.mm.gg
4. projektam piešķirtais finansējums: summa EUR
5. projekta mērķi: saīsināti no projekta pieteikuma
6. projekta sagaidāmie rezultāti: saīsināti no projekta pieteikuma
7. projekta partneri: partneru uzskaitījums, t.sk. vietējo un ārvalstu
8. projekta kontaktpersona: projekta vadītāja vārds, uzvārds, kontakti
9. aktīvs links: uz https://eeagrants.lv/ un https://eeagrants.org/
10. programmas nosaukums: Pētniecība un izglītība, Stipendiju aktivitāte
Piemērs: «Inovācijas centra izveidošana Ventspilī» https://www.digitalaiscentrs.lv/projekti

*

Projekta vai jau esošas organizācijas tīmekļvietnes sadaļā; ja nav
tīmekļvietnes, tad aktīvā projekta sociālajos tīklos.

Prasības donorvalstu partneriem
Prasības, kas jāizpilda donorvalstu partneriem:
• sniegt informāciju savas organizācijas mājaslapā (valsts valodā) par programmu, tās mērķi, savu iesaisti, projektu
īstenošanas virzību, iespējām, ko sniedz projekts, EEZ grantu ietekmi programmā, iekļaujot aktīvus linkus uz jūsu

organizācijas un eeagrants.lv publikācijām, projekta rezultātiem;
• nodrošināt kontaktpersonu, kura atbild par komunikāciju, komunikācijas un aktivitāšu plānu, regulāri atjaunina informāciju
mājaslapā;

• sadarboties ar attiecīgajām ministrijām, vēstniecībām valstī, lai informāciju par projektu un EEZ grantiem sasniegtu lielāku
auditoriju;
• iesniegt ikgadējo progresa atskaiti par paveiktajām komunikācijas aktivitātēm.

Sociālie tīkli
• Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Flickr, u.c.
• Var lietot savas institūcijas esošos sociālo tīklu kontus;
• Mirkļbirkas: #EEAGrants; #EEANorwayGrantsLatvia;
@EEANorwayGrantsLatvia;
• lūdzam nelietot terminus kā «finanšu instrumenti»;
• ieraksti – īsi un kodolīgi;

• sadarbības partnerus aicināt publicēt informāciju arī viņu mājaslapās un
sociālajos tīklos;
• eksperimentējiet ar formātiem – par savu projektu jūs varat pastāstīt caur
publikāciju, bildēm, video, infografikām u.c.

Publikācijas/preses relīzes
Ko stāstīt un rādīt medijiem?

• kādu mērķauditoriju jūs vēlaties sasniegt?
• skatieties uz projektu “vienkāršā cilvēka acīm” un lietojiet vienkāršu valodu (tehniskus terminus nepieciešams
paskaidrot);
• 6K – kas, kur, kad, ko, kam, kāpēc + finansētājs;
• ziņai jābūt ar “odziņu” – cilvēkiem bieži interesē, kāds labums viņiem būs no šī projekta;
• identificējiet un izceliet projekta rezultātu;
• apkopojiet vizuālo materiālu visa projekta laikā – izmantojiet publikācijās un relīzēs;
• informējiet par statistiku, skaitļiem;
• medijiem patīk pētījumu un aptauju rezultāti;
• obligāti jāietver apliecinājums par Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas sniegto atbalstu, izmantojot EEZ grantus, un
informācija par sniegtā atbalsta vērtību;
• sūtiet informāciju arī mums, lai varam reklamēt jūsu projektus.
Komunikācijas un dizaina rokasgrāmatā 36. lpp, no 42. līdz 44. lpp

Attēli un bildes
Fotosesijas un vizuālā komunikācija
• kad projektā rodas iespēja demonstrēt un iemūžināt interesantus procesus, rezultātus, ierīces utt., tad aicinām organizēt
fotosesiju;

• vizuālā komunikācija kalpos publicitātei gan projekta laikā (saturiski), gan pēc projekta beigām;
• sabiedrībai būs uzskatāmāka izpratne par to, kādu labumu un iespējas projekts tai sniedz;

Komunikācijas un dizaina rokasgrāmatā no 32. līdz 34. lpp

eealibrary.org mediju bibliotēka
bibliotēkas lietošanas
manuālis

20 minūšu video
pamācība

https://www.eealibrary.org/

Bezmaksas rīki
Rīki, kuri var noderēt sociālajiem tīkliem un publikācijām
• infografikas, bildes, baneri, prezentācijas utt.: WWW.CANVA.COM

• bilžu bankas:
1. WWW.FREEPIK.COM
2. WWW.MOMENTI.LV
3. WWW.PEXELS.COM

4. WWW.UNSPLASH.COM
5. WWW.PIXABAY.COM

Komunikācijas un dizaina rokasgrāmata

https://eeagrants.lv/par-grantiem/juridiskaisietvars/donorvalstu-vadlinijas/donorvalstuvadlinijas/

Paldies! Jautājumi?
Ja rodas papildu jautājumi, neskaidrības, tad sazinieties ar mani:

liva.rudane@viaa.gov.lv

