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Kas yra After-LIFE viešinimo planas?
Privalomas visiems LIFE +
Environment projektams;
Numato projekto
rezultatų viešinimą po
projekto baigties;
Numato projekto
partnerių įsipareigojimus
įgyvendinant viešinimo
veiklas;
Turi būti parengtas kartu
su galutine projekto
ataskaita.
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Kokie yra standartiniai reikalavimai?
Ne daugiau kaip 4
puslapiai teksto;
Pagrindinių viešinimo
veiklų sąrašas ir
biudžetas;
Anglų kalba ir gali būti
parengtas
nacionalinėmis
kalbomis;
Elektroninis formatas;
Reikalavimai turiniui.

Birds LIFE on Electrogrid
Turinys:
• Pasiektų projekto rezultatų
apžvalga bei jų
pritaikomumas;
• Trumpa pagrindinių
tikslinių grupių apžvalga;
• Trumpa projekto metu
įgyvendintų viešinimo
veiklų apžvalga;
• Numatomų viešinimo
veiklų sąrašas ir biudžetas.

Viešinimo veiklų
detalizavimas:
• Techniniai parametrai:
skaičius, kalba, formatas;
• Kokia tikslinė auditorija;
• Rizikos veiksniai;
• Detalus biudžetas, nurodant
galimus finansavimo šaltinius.

After-LIFE viešinimo plane bus susietos projekto
praktinės gamtosaugos ir viešinimo veiklos
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Projekto partnerių įsipareigojimai (1)
AB „Litgrid“ tęs veiklas :

C1 ir C2– naujai projektuojamose/rekonstruojamose linijose
jautriose migruojantiems paukčiams vietovėse diegti laidų
matomumą didinančias priemones;
C3: keičiamose atramose (apie 200 vnt. per metus ) bus
sumontuojamos paukščius apsaugančios priemonės,
t.y. „šakutės“ tipo įtaisai trukdantys paukščiams (gandrams)
tūpti virš kiekvienos izoliatorių girliandos, taip pat girliandos
viršutinėje dalyje įmontuojami didesnio diametro izoliatoriai
„lėkštelės“;
C4: 5 metų laikotarpyje Litgrid įkels LOD pagamintus inkilus
vietoje nukritusių, sugedusių ar netinkamų tolimesniam
naudojimui.

Projekto partnerių įsipareigojimai (2)
LOD tęs veiklas:
C4: 5 metų laikotarpyje LOD pagamins ne mažiau kaip 20 inkilų
vietoje nukritusių, sugedusių ar netinkamų tolimesniam
naudojimui;
E1: pagal poreikį bus atnaujinami/demontuoti stendai;
E4: interneto svetainė bus palaikoma ir papildoma naujienomis
apie projekto partnerių vykdomas veiklas;
E5: tęsiamas darbas su žiniasklaida, po projekto baigties
numatoma paskelbti ne mažiau kaip 1 straipsnį ir 1 reportažą
projekto tematika kasmet.
LOD visuomeniniais pagrindais rinks informaciją apie paukščių
žūtis prie aukštos įtampos linijų.
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Dėkoju už dėmesį!
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