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I.  KAS YRA PARTNERYSTĖS PROGRAMA IR 
KUO JI MAN GALI BŪTI NAUDINGA?

Partnerystės programos tikslas – padėti banknotų įrangos 
gamintojams ir tiekėjams, profesinėms organizacijoms ir 
asociacijoms, komerciniams bankams, mažmeninės prekybos 
atstovams, taip pat jų klientams ir vartotojams pasirengti 
naujų serijos „Europa“ banknotų išleidimui.  

 Dirbkime kartu!
Kuo Partnerystės programa gali 
būti naudinga man?

Pagal Partnerystės programą siūloma įvairios 
mokymo medžiagos ir komunikacijos priemonių, 
kurios jums padės informuoti savo darbuotojus, 
klientus ir suinteresuotuosius asmenis apie naująjį  
50 eurų banknotą ir jo apsaugos priemones. 
Programa padės prisiminti, kad naujiesiems 
banknotams reikia pritaikyti aparatus ir įrangą. 

 Visa informavimo ir mokymo medžiaga teikiama 
nemokamai. 

 Didžioji šios medžiagos dalis parengta 
oficialiosiomis ES kalbomis. 

 Ją paprasta parsisiųsti iš partneriams skirto 
tinklalapio (www.nauji-euru-banknotai.eu/Tiesioginė-
prieiga/Partneriams, jungiamasi su slaptažodžiu).

Būdami partneriu, gausite ir reguliariai atnaujinamos 
informacijos apie naujųjų 50 eurų banknotų išleidimą. 

http://www.nauji-euru-banknotai.eu/Tiesioginė-prieiga/Partneriams
http://www.nauji-euru-banknotai.eu/Tiesioginė-prieiga/Partneriams
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Pagal Partnerystės programą, ECB ir kiti Eurosistemos 
centriniai bankai: 

 išsamiai informuoja tiek tiesiogiai partnerius,  tiek per 
visuomenės informavimo priemones apie serijos „Europa“ 
eurų banknotus ir apie būtinybę pritaikyti banknotų 
tvarkymo aparatus ir autentiškumo tikrinimo įrenginius 
naujiesiems 50 eurų banknotams;

 teikia skaitmeninę ir spausdintinę medžiagą apie  
naujuosius eurų banknotus, taip pat įvairių formatų logotipą 
„€ MŪSŲ PINIGAI“, kad partneriams būtų patogu jį naudoti 
bendraujant su savo tikslinėmis grupėmis;

 suteikia partneriams galimybę platinti skaitmenines ir 
spausdintines informavimo apie naujuosius eurų banknotus 
priemones;

 
 
 
 banknotų įrangos gamintojams ir kitiems 

suinteresuotiesiems asmenims rengia seminarus, kurių metu 
pristato informaciją apie naujuosius 50 eurų banknotus ir 
Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų siūlomas 
priemones, skirtas padėti laiku pritaikyti banknotų įrangą 
priimti naujuosius eurų banknotus;

 siūlo partneriams pasirašyti susitarimo memorandumą, 
pagal kurį jie įsipareigotų laiku padėti pritaikyti banknotų 
tvarkymo aparatus, autentiškumo tikrinimo įrenginius ir 
bilietų bei smulkių prekių pardavimo automatus naujiesiems 
50 eurų banknotams.

Programos partneriai turės galimybę pasirūpinti, kad ECB 
medžiaga būtų platinama jų klientams, suinteresuotiesiems 
asmenims ir visuomenei.

II.  KAIP PARTNERYSTĖS  
PROGRAMA VEIKIA?
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Ką turėčiau daryti, jei ketinu įsigyti naują banknotų įrenginį?

Jei planuojate įsigyti banknotų tvarkymo aparatą ir (arba) 
autentiškumo tikrinimo įrenginį, turėtumėte kreiptis į 
tiekėją ir išsiaiškinti, ar aparatas (įrenginys) yra arba gali 
būti pritaikytas naujiesiems banknotams.

Banknotų autentiškumo tikrinimo įrenginių ir tvarkymo 
aparatų,  kuriuos oficialiai patikrinę Eurosistemos 
centriniai bankai patvirtino, kad jie atpažįsta naujuosius 5, 
10 ir 20 eurų banknotus, sąrašai pateikti ECB interneto 

svetainėje adresu www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/
cashhand/devices/html/results.lt.html. 

2016 ir 2017 m. šie sąrašai bus pildomi įtraukiant 
įrenginius ir aparatus, pritaikytus naujiesiems 50 eurų 
banknotams. Informacija bus gaunama iš Eurosistemos 
centrinių bankų atliekamų įrenginių ir aparatų tikrinimų.

Banknotų įrangos gamintojai ir tiekėjai turėtų:

 
1) kuo anksčiau pradėti planuoti įrangos pritaikymo darbus; 
2) kuo anksčiau pradėti platinti klientams, tiesiogiai ar per 
tarpininkus, informacinę medžiagą apie naujųjų 50 eurų 
banknotų pristatymą, išleidimą į apyvartą ir būtinybę 
pritaikyti jiems savo įrangą; 
3) pateikti klientams aparatinės ir programinės įrangos 
naujinius, kad jie turėtų pakankamai laiko savo įrangai ir 
aparatams atnaujinti.

Banknotų tvarkymo aparatų ir autentiškumo tikrinimo 
įrenginių naudotojai turėtų:

1) susisiekti su tiekėjais ar gamintojais, kad galėtų pradėti 
rengtis prietaisų pritaikymui; 
2) informuoti ir mokyti darbuotojus, ypač kasininkus ir 
grynųjų pinigų tvarkytojus, atpažinti naujuosius eurų 
banknotus ir jų apsaugos priemones; 
3) informuoti klientus, partnerius ir suinteresuotuosius 
asmenis apie numatomą naujųjų 50 eurų banknotų išleidimą  
į apyvartą.

 Kaip turėčiau pasirengti naujiesiems eurų banknotams?

http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.lt.html
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.lt.html
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 Banknotų įrangos gamintojai ir tiekėjai, smulkių prekių 
automatų sektorius, pinigų pervežimo bendrovės ir visi, kas 
teikia banknotų įrangą arba su tuo susijusias paslaugas, nes  
jie turėtų informuoti savo klientus, kaip yra svarbu pritaikyti 
banknotų tvarkymo aparatus ir autentiškumo tikrinimo 
įrenginius naujiesiems eurų banknotams.  
 
 Komerciniai bankai, nes jie yra svarbus informacijos apie 

finansus šaltinis ir turi daug grynųjų pinigų tvarkymo patirties, 
todėl atlieka labai svarbų vaidmenį informuojant visuomenę 
apie naujuosius eurų banknotus ir jų apsaugos priemones. 
 
 Mažmeninės prekybos atstovai – jie taip pat atlieka 

svarbų vaidmenį, nes iš savo klientų priima grynuosius pinigus 
ir grynaisiais atiduoda jiems grąžą. Jie taip pat turėtų žinoti 
eurų banknotų apsaugos priemones ir galėti paaiškinti savo 
klientams, kaip atpažinti tikrus banknotus. 
 
 Kelionių sektoriaus ir valiutos keityklų darbuotojai, 

nes keliaujantiesiems jie yra labai svarbus informacijos apie 
valiutas šaltinis. 
 
 Profesinės organizacijos, bankų asociacijos, vartotojų 

asociacijos ar kitos oficialios įstaigos, nes į jų veiklos sritį 
patenka ir informacijos apie grynuosius pinigus teikimas.

2015 m.  programoje dalyvavo daugiau kaip 500 įvairiems 
sektoriams atstovaujančių partnerių.  Tikime, kad kiekvieno  
iš jūsų pastangomis 50 eurų banknoto programa bus dar 
sėkmingiau įgyvendinta.

Galite užsiregistruoti internetu adresu  
www.nauji-euru-banknotai.eu/Tiesioginė-prieiga/Partneriams. 

Kai jūsų registracija bus patvirtinta, galėsite siųsti užklausas 
arba prašyti pateikti spausdintinės medžiagos, rašydami 
adresu:

European Central Bank 
Directorate General Communications  
Sonnemannstrasse 20 
60314 Frankfurt am Main
Germany (Vokietija)

Telefonas +49 69 1344 5312 
Faksas +49 69 1344 5775 
El. paštas partnershipprogramme@ecb.europa.eu

Partneriams pagalbą teiks ir nacionaliniai centriniai bankai – 
jie padės vietoje spręsti su aparatų pritaikymu susijusius 
klausimus. Jei norite susisiekti su jūsų šalies centriniu banku, 
apsilankykite:  

www.nauji-euru-banknotai.eu/partneriai/kontaktai

 Kas gali tapti partneriu?  Su kuo reikėtų susisiekti?

III.  KAIP PRISIJUNGTI PRIE 
PARTNERYSTĖS PROGRAMOS?

http://www.nauji-euru-banknotai.eu/Tiesioginė-prieiga/Partneriams
http://www.nauji-euru-banknotai.eu/partneriai/kontaktai
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Kodėl į apyvartą leidžiami serijos „Europa“ eurų banknotai? 

Eurų banknotai ir monetos laikomi patikima atsiskaitymo 
ir kaupimo priemone, įgijusia 19-oje euro zonos šalių 
gyvenančių 338 milijonų žmonių pasitikėjimą. 

Siekdami užkirsti kelią padirbinėtojų veiksmams ir 
išsaugoti eurų banknotų, pradėtų naudoti 2002 m., 
patikimumą, 2013 m. Europos Centrinis Bankas (ECB) ir 
euro zonos nacionaliniai centriniai bankai pradėjo leisti  
į apyvartą serijos „Europa“ eurų banknotus. Tų metų 
gegužės mėn. apyvartoje pasirodė naujasis 5 eurų 
nominalo banknotas. 2014 m.  rugsėjo mėn. išleistas 
naujasis 10 eurų nominalo banknotas, o 2015 m.  lapkričio 
mėn. – naujasis 20 eurų nominalo banknotas. Naujieji 
banknotai yra itin gerai apsaugoti nuo padirbinėjimo ir  
yra dar saugesni. Pasinaudojant pažanga banknotų 

apsaugos ir technologijos srityje, sukurtos ir naujuosiuose 
banknotuose panaudotos patobulintos apsaugos 
priemonės. 

Naujoji serija pavadinta Europos – graikų mitologijos 
personažo, iš kurio kilęs ir mūsų žemyno pavadinimas, – 
vardu. Jos portretas panaudotas naujosios serijos eurų 
banknotų hologramoje ir vandens ženkle. 

Naujasis 50 eurų nominalo banknotas oficialiai bus 
pristatomas Europos Centriniame Banke 2016 m. liepos 
5 d. Banknotų įrangos gamintojų ir kitų tiekėjų vėl 
prašoma aktyviai prisidėti prie to, kad banknotų įranga 
sklandžiai ir laiku būtų pritaikyta naujajam banknotui. 
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IV.  KAS SIŪLOMA PAGAL 
PARTNERYSTĖS PROGRAMĄ?

Informaciją apie naujuosius eurų banknotus galima pateikti įvairiais būdais.  Tiesiog pasirinkite jums ir jūsų klientams, partneriams, 
darbuotojams ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims labiausiai tinkančią medžiagą.  Visas komunikacijos priemones rasite 
partneriams skirtame tinklalapyje adresu www.nauji-euru-banknotai.eu/Tiesioginė-prieiga/Partneriams. 

Pavadinimas: SERIJOS „EUROPA“ ILIUMINACIJA: PRISTATOMAS NAUJASIS 50 € BANKNOTAS  
Nuo 2016 m. liepos 5 d. 
Aprašymas: 90 sekundžių trukmės pristatomasis filmukas apie naująjį banknotą ir jo apsaugos 
priemones.  
Galima naudoti interneto svetainėse, intranete ir socialinės žiniasklaidos priemonėse.

Pavadinimas: SUSIPAŽINKITE SU NAUJUOJU 50 EURŲ BANKNOTU,  
NESUTRUMPINTA VERSIJA 
Nuo 2017 m. pavasario 
Aprašymas: nuotaikingas 30 sekundžių trukmės vaizdo klipas, kuriame žmonės iš įvairių euro 
zonos šalių trumpai papasakoja, ką jiems reiškia naujasis 50 eurų banknotas. Pabaigoje parodomos 
apsaugos priemonės.  
Galima naudoti interneto svetainėse, intranete ir socialinės žiniasklaidos priemonėse. ECB šį vaizdo 
klipą paskelbs per savo YouTube kanalą.

Pavadinimas: SUSIPAŽINKITE SU NAUJUOJU 50 EURŲ BANKNOTU, TRUMPOJI VERSIJA 
Nuo 2017 m. pavasario 
Aprašymas: 12 sekundžių trukmės versija be garso takelio, tiesiog pristatomas banknoto dizainas 
ir apsaugos priemonės; skirtas rodyti ten, kur žmonės gali pirmą kartą gauti naujųjų banknotų.  
Galima naudoti    
 bankomatų ekranuose – jie puikiai tinka klientams informuoti apie naujuosius banknotus;  
 ekranuose, esančiuose mažmeninės prekybos parduotuvėse.  Tai priemonė, padėsianti ne tik 

priminti darbuotojams, kad bus išleistas naujasis banknotas, bet ir informuoti apie jį klientus.  Taip 
bus išvengta nesusipratimų, kai klientai prie kasos pirmą kartą pamatys naujuosius banknotus; 
 bilietų ir smulkių prekių pardavimo automatų ekranuose.  Tai bus ir patikinimas, kad automatai 

yra pritaikyti naujiesiems banknotams; 
 ekranuose, kitose viešose vietose, pvz., viešajame transporte.

VAIZDO SIUŽETAI

Komunikacinė medžiaga

Kada galima naudoti vaizdo siužetus? 
ECB partneriams siūlo pradėti rodyti vaizdo siužetus likus dviem savaitėms iki naujųjų banknotų išleidimo į apyvartą,  
o po to rodyti dar bent dvi savaites.  Per tiek laiko dauguma žmonių rankose jau bus laikę naująjį banknotą.

http://www.nauji-euru-banknotai.eu/Tiesioginė-prieiga/Partneriams


9

Nuo 2016 m.  rudens  
Aprašymas: žmonės, naudojantys banknotus kasdienėse situacijose. Partneriams bus pateikti ir eurų banknotų atvaizdai (72 tašk./
colyje, JPEG formatu), skirti naudoti internete. 
Galima naudoti naujienlaiškiuose, socialinės žiniasklaidos priemonėse, interneto svetainėse ir intranete.

Nuo 2016 m.  IV ketv.  
Aprašymas: spausdinti tinkami keturių leidinių PDF formatu failai: lankstinukas, plakatas, vadovas grynųjų pinigų tvarkytojams (visi 
parengti 23 kalbomis) ir abipusė apsaugos priemonių kortelė (parengta 15 kalbų). Šie leidiniai skirti norintiems geriau pažinti 
naująjį 50 eurų banknotą ir jo apsaugos priemones. 
Galima naudoti interneto svetainėse ir mažmeninės prekybos parduotuvėse. Taip pat galite įkelti nuorodą į tiesiogiai naršyklėje 
peržiūrimas versijas. Jas rasite adresu www.nauji-euru-banknotai.eu/Mokomoji-medžiaga-ir-leidiniai/Leidiniai

ATVAIZDAI

Reikia spausdintinių kopijų? 
Jei jums labiau reikia spausdintinių kopijų, rašykite el. pašto adresu partnershipprogramme@ecb.europa.eu ir nurodykite, 
kiek kopijų reikia. Kopijų galėsite gauti tol, kol jų bus. Leidinių, skirtų naujajam 50 eurų banknotui, bus galima gauti tik nuo  
2017 m.  pradžios. 

Lankstinukas  
(6 psl., 110 x 210 mm)

Apsaugos priemonių kortelė  
(kredito kortelės dydžio, 85 x 54 mm)

Vadovas grynųjų pinigų 
tvarkytojams   
(12 psl., 105 x 198 mm)

Plakatas 
(A3, 297 x 420 mm)

Ar norite gauti didelės skiriamosios gebos eurų banknotų atvaizdų?  
Vartotojams, turintiems teisėtų interesų atkurti eurų banknotų atvaizdus, ECB pagamino skaitmeninius atvaizdus  
(300 tašk./colyje, TIFF formatu), pažymėtus žodžiu „Specimen“ („Pavyzdys“).  
Informacijos, kaip gauti atvaizdus, rasite adresu www.ecb.europa.eu/euro/html/hires.lt.html

LEIDINIAI

http://www.nauji-euru-banknotai.eu/Mokomoji-medžiaga-ir-leidiniai/Leidiniai
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/hires.lt.html


Nuo 2016 m.  liepos  5 d.  
Aprašymas: rengiantis išleisti į apyvartą naujuosius 50 eurų banknotus Eurosistemoje bus organizuojami įvairūs renginiai.   
Galima naudoti interneto svetainėse, intranete ir naujienlaiškiuose. 

Jau galima gauti  
Aprašymas: nuo 2001 m.  ECB naudoja logotipą „€ MŪSŲ PINIGAI“ patikimai informacijai apie eurų banknotus ir monetas 
žymėti. Jį naudodami parodysite, kad jūsų parengta medžiaga yra patikima.  
Logotipą „€ MŪSŲ PINIGAI“ visomis 23 kalbomis galima rasti eurų banknotų interneto svetainės riboto naudojimo puslapyje.  
Jei logotipą naudosite savo svetainėje, maloniai prašome laikytis nurodytų taisyklių (www.new-euro-banknotes.eu/partners/logos).
Galima naudoti visose komunikacijos priemonėse.  

LOGOTIPAS „€ MŪSŲ PINIGAI“ 

NAUJASIS 50 € BANKNOTAS. PAGRINDINĖS DATOS

50

 

pranešimas spaudai pranešimas spaudai pranešimas spaudai

Banco de España 
patalpose, Madride, 
organizuojamas 
Eurosistemos 
seminaras banknotų 
įrangos gamintojams 
ir tiekėjams. 

ECB, Frankfurte, 
pristatomas 
naujasis 50 eurų 
banknotas. 

Banknotų įrangos 
gamintojams ir tiekėjams 
pristatomas naujasis  
50 eurų banknotas,  kad 
jie galėtų pritaikyti 
aparatus ir autentiškumo 
tikrinimo įrenginius. 

Euro zonoje  
3 mln. prekybos 
vietų išsiunčiami 
lankstinukai apie 
naująjį 50 eurų 
banknotą. 

Naujieji 50 eurų 
banknotai pasirodo 
apyvartoje visoje 
euro zonoje. 

pavasaris2016 m. 2017 m.
birželio 

15 d. 
liepos

5 d.
1 mėnuo  

iki  
išleidimo 
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http://www.new-euro-banknotes.eu/partners/logos


EURO CASH ACADEMY 

APSAUGOS PRIEMONĖS – VAIZDO SIUŽETAI IR ATVAIZDAI

© Europos Centrinis Bankas, 2016 m.

Mokymo medžiaga

Internetinė versija Programėlė išmaniesiems telefonams 

Nuo 2016 m.  vasaros  
Aprašymas: yra ir internetinė versija, ir programėlė 
išmaniesiems telefonams – eurų banknotus ir jų apsaugos 
priemones dabar galima nagrinėti ne tik internetu, bet ir 
nevirtualiuoju būdu.  Žaidėjai gali pasirinkti, ar sudalyvauti 
nesudėtingoje viktorinoje, ar pasižvalgyti po virtualaus miesto 
aikštę ir surasti joje paslėptas apsaugos priemones.  
Galima naudoti interneto svetainėse, intranete, 
mobiliuosiuose telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose. 

TINKLALAPIAI SU INFORMACIJA APIE 
BANKNOTUS IR MONETAS 

Nuo 2016 m.  liepos  5 d. 
Aprašymas: mokymui skirti tinklalapiai, kuriuose apsilankius 
galima daugiau sužinoti apie eurų banknotus, jų apsaugos 
priemones, pasižiūrėti trumpų vaizdo siužetų ir palyginti 
banknotus.  
Galima naudoti interneto svetainėse ir intranete. 

Ar norite tinklalapius su 
informacija apie banknotus ir 
monetas arba žaidimą Euro Cash 
Academy įterpti savo interneto 
svetainėje? 
Tai galite padaryti – be to, 23 kalbomis – su iFrames. 
Visas versijas galima sklandžiai įterpti interneto 
svetainėje arba intranete ir laikinai, ir visam laikui. 
Daugiau informacijos, kaip tai padaryti, rasite 
partneriams skirtame tinklalapyje www.new-euro-
banknotes.eu/Direct-Access/Partners/
Downloadable-content.  Arba galite rašyti mums el. 
pašto adresu partnershipprogramme@ecb.europa.eu. 

Nuo 2016 m.  liepos  5 d. 
Aprašymas: trumpi vaizdo siužetai ir atvaizdai – naujojo  
50 eurų banknoto apsaugos priemonės.   
Galima naudoti kartu su mokymo medžiaga.
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http://www.new-euro-banknotes.eu/Direct-Access/Partners/Downloadable-content
http://www.new-euro-banknotes.eu/Direct-Access/Partners/Downloadable-content
http://www.new-euro-banknotes.eu/Direct-Access/Partners/Downloadable-content
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