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I.  KAS IR PARTNERĪBAS PROGRAMMA
UN KĀ TĀ VAR MAN PALĪDZĒT?
Apvienosim spēkus!
Partnerības programma izstrādāta, lai palīdzētu banknošu
iekārtu ražotājiem un piegādātājiem, profesionālajām
organizācijām, komercbankām, mazumtirgotājiem un viņu
klientiem un lietotājiem sagatavoties jauno Eiropas sērijas
banknošu ieviešanai un veikt plānošanu.

Kā Partnerības programma var
man palīdzēt?
Partnerības programma piedāvā plašu izglītojošu
materiālu un komunikācijas rīku klāstu, kas palīdzēs
jums informēt darbiniekus, klientus un iesaistītās
personas par jauno 50 € banknoti un tās
pretviltošanas elementiem. Programma kalpos kā
atgādinājums veikt iekārtu pielāgošanu.
Visi piedāvātie materiāli būs bezmaksas.
Lielākā daļa materiālu pieejama ES oficiālajās
valodās.
Tos viegli iespējams lejupielādēt īpašajā partneriem
paredzētajā interneta vietnes www.jaunas-eirobanknotes.eu/Ātrās-saites/Partneriem sadaļā
(piekļuvei nepieciešama parole).
Partneri arī regulāri saņems aktualizētu informāciju
par jaunās 50 € banknotes ieviešanu.
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II.  KĀ DARBOJAS PARTNERĪBAS
PROGRAMMA?
Partnerības programmas ietvaros ECB un pārējās
Eirosistēmas centrālās bankas veiks šādus konkrētus
pasākumus:
sniegs plašu informāciju gan tieši partneriem, gan arī
plašsaziņas līdzekļos par Eiropas sērijas banknotēm un
skaidros nepieciešamību pielāgot skaidrās naudas apstrādes
un autentiskuma noteikšanas iekārtas jauno 50 € banknošu
izmantošanai;

rīkos seminārus banknošu iekārtu ražotājiem un citām
iesaistītājām pusēm, lai sniegtu informāciju par jauno 50 €
banknoti un atbalsta pasākumiem, ko īsteno Eirosistēmas
centrālās bankas, lai nodrošinātu savlaicīgu banknošu iekārtu
pielāgošanu jaunajai banknotei;

nodrošinās digitālos un iespiedmateriālus par jaunajām
eiro banknotēm, kā arī logotipu "€ – MŪSU NAUDA"
formātos, kas palīdzēs partneriem saziņā ar mērķa grupām;

aicinās partnerus parakstīt saprašanās memorandu,
apliecinot apņēmību laikus sniegt palīdzību banknošu
apstrādes iekārtu, tirdzniecības un biļešu automātu un
autentiskuma noteikšanas iekārtu pielāgošanā jaunās
50 € banknotes ieviešanai.

piedāvās partneriem iespēju izplatīt gatavus digitālos un
iespiedmateriālus ar informāciju par jaunajām eiro
banknotēm;
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Programmas ietvaros partneri varēs nodrošināt ECB
materiālu izplatīšanu ieinteresētajām pusēm, klientiem un
sabiedrībai.

Kas man jādara, lai sagatavotos jauno eiro banknošu ieviešanai?

Banknošu iekārtu ražotājiem un iekārtu tirgotājiem:

Banknošu apstrādes iekārtu un autentiskuma noteikšanas
iekārtu lietotājiem:

1. Pēc iespējas agrāk jāsāk plānot iekārtu pielāgošana;
2. Pēc iespējas ātrāk jāizplata informatīvi materiāli klientiem
tieši vai ar izplatītāju starpniecību par jaunās 50 € banknotes
publiskošanu, ieviešanu un nepieciešamību veikt iekārtu
pielāgošanu;
3. Jānodrošina klientiem programmatūras un aparatūras
jauninājumi, atvēlot tiem pietiekamu laiku iekārtu un
automātu pielāgošanai.

1. Jāsazinās ar piegādātājiem vai ražotājiem, lai sāktu
sagatavoties iekārtu pielāgošanai;
2. Jāinformē un jāapmāca darbinieki, īpaši kasieri un skaidrās
naudas apstrādātāji, lai tie spētu atpazīt jaunās eiro banknotes
un to pretviltošanas elementus;
3. Jāinformē klienti, partneri un iesaistītās puses par jaunās
50 € banknotes ieviešanu pirms tās laišanas apgrozībā.

Kā rīkoties tiem, kas plāno iegādāties jaunas banknošu apstrādes iekārtas?
Plānojot banknošu apstrādes un/vai banknošu
autentiskuma noteikšanas iekārtas iegādi, sazinieties ar
piegādātāju, lai uzzinātu, vai tā ir pielāgota vai pielāgojama
jaunajām banknotēm.
ECB interneta vietnē pieejami to Eirosistēmas centrālo
banku oficiāli pārbaudīto banknošu autentiskuma
noteikšanas un banknošu apstrādes iekārtu saraksti,

kuras spēj atpazīt 5 €, 10 € un 20 € banknotes
(www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/
html/results.lv.html).
Sarakstus turpinās aktualizēt 2016. un 2017. gadā,
iekļaujot apstiprinātās iekārtas, kas spēj apstrādāt jauno
50 € banknoti, pamatojoties uz Eirosistēmas centrālo
banku turpmāku testu rezultātiem.
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III.  KĀ PIEVIENOTIES
PARTNERĪBAS PROGRAMMAI?
Kas var kļūt par partneri?

Banknošu iekārtu ražotāji un piegādātāji, tirdzniecības
automātu nozare, skaidrās naudas pārvadātāji un visi citi, kas
piegādā banknošu iekārtas vai sniedz pakalpojumus, jo viņiem
jāinformē klienti par to, cik būtiski ir pielāgot jaunajām eiro
banknotēm banknošu apstrādes un autentiskuma noteikšanas
iekārtas.
Komercbankas, jo tās izplata būtisku finanšu informāciju
un pārzina skaidrās naudas apstrādi.Tādējādi tām ir būtiska
loma sabiedrības informēšanā par jaunajām banknotēm un to
pretviltošanas elementiem.
Mazumtirgotāji, kuriem arī ir nozīmīga loma.
Mazumtirgotāji veic darījumus ar saviem klientiem, saņemot
un atkal izdodot skaidro naudu.Viņiem arī labi jāpazīst eiro
banknošu pretviltošanas elementi un jāprot izstāstīt klientiem,
kā atpazīt īstas banknotes.
Ceļojumu aģentūru un valūtas maiņas biroju darbinieki,
kuri sniedz ceļotājiem vitāli svarīgu informāciju par valūtām.
Profesionālās organizācijas, banku asociācijas,
patērētāju asociācijas vai citas oficiālas iestādes, kuru
pamatuzdevums ir sniegt informāciju par dažādiem
jautājumiem saistībā ar skaidro naudu.
2015. gadā šī programma apvienoja vairāk nekā
500 industriālo un tirdzniecības partneru. Mēs paļaujamies
uz jums, lai 50 € programma būtu vēl sekmīgāka!
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Ar ko varu sazināties?

Reģistrēties varat tiešsaistē
www.jaunas-eiro-banknotes.eu/Ātrās-saites/Partneriem.
Pēc reģistrācijas apstiprinājuma varēsiet uzdot jautājumus vai
iesniegt iespiedmateriālu pieprasījumus, izmantojot šādu adresi:
European Central Bank
Directorate General Communications
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany
Tālrunis: +49 69 1344 5312
Fakss: +49 69 1344 5775
E-pasts: partnershipprogramme@ecb.europa.eu
Valstu centrālās bankas arī palīdzēs partneriem vietējā līmenī
visos jautājumos, kas saistīti ar iekārtu pielāgošanu. Lai
sazinātos ar savas valsts centrālo banku, izmantojiet saiti:
www.jaunas-eiro-banknotes.eu/partneriem/
kontaktinformācija

Kāpēc tiek ieviestas Eiropas sērijas banknotes?
Eiro banknotes un monētas atzītas par uzticamu
maksāšanas un vērtību uzkrāšanas līdzekli, kam uzticas
338 milj. iedzīvotāju 19 eiro zonas valstīs.
Lai apsteigtu banknošu viltotājus un saglabātu eiro
banknošu, kuras pirmoreiz ieviesa 2002. gadā, integritāti,
Eiropas Centrālā banka (ECB) un eiro zonas valstu
centrālās bankas 2013. gadā sāka laist apgrozībā otrā
izlaiduma eiro banknotes. Jaunā 5 € banknote tika ieviesta
2013. gada maijā, bet jaunā 10 € un 20 € banknote tika
ieviesta attiecīgi 2014. gada septembrī un 2015. gada
novembrī. Jaunās banknotes joprojām nodrošina optimālu
aizsardzību pret viltošanu, vēl vairāk uzlabojot banknošu

drošību. Tās ietver pilnveidotus pretviltošanas elementus,
ņemot vērā banknošu drošības un tehnoloģiju attīstību.
Jaunās banknošu sērijas nosaukums aizgūts no Eiropas –
grieķu mitoloģijas tēla un mūsu kontinenta nosaukuma
izcelsmes avota. Eiropas portrets attēlots jauno banknošu
hologrammā un ūdenszīmē.
Jaunā 50 € banknote tiks oficiāli publiskota 2016. gada
5. jūlijā Eiropas Centrālajā bankā. Arī šoreiz banknošu
iekārtu ražotāji un piegādātāji tiek aicināti nodrošināt, ka
iekārtu pielāgošana notiek raiti un sagatavošanās darbi
tiek veikti laikus.
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IV.  KO PIEDĀVĀ PARTNERĪBAS
PROGRAMMA?
Komunikācijas materiāli
Informāciju par jaunajām eiro banknotēm var izplatīt dažādi. Jūsu uzņēmumam vienkārši jāizvēlas vēlamais informatīvais materiāls,
ņemot vērā savas un klientu, partneru, darbinieku un citu iesaistīto personu vajadzības. Visi komunikācijas materiāli būs pieejami
interneta vietnes www.jaunas-eiro-banknotes.eu/Ātrās-saites/Partneriem partneru sadaļā.

VIDEO
Nosaukums: EIROPAS SĒRIJAS PUBLISKOŠANA: JAUNĀS 50 € BANKNOTES ATKLĀŠANA
Pieejams: 2016. GADA 5. JŪLIJĀ
Apraksts. 90 sekunžu garš reklāmmateriāls par jauno banknoti un tās pretviltošanas elementiem.
Var izmantot interneta vietnēs, iekšējos tīklos un sociālajos tīklos.

Nosaukums: IEPAZĪSTIETIES AR JAUNO 50 € BANKNOTI! (PILNA VERSIJA)
Pieejams: 2017. GADA PAVASARĪ
Apraksts. Košs un dinamisks 30 sekunžu garš videomateriāls, kurā eiro zonas iedzīvotāji pauž, ko
viņiem nozīmē jaunā 50 € banknote. Video noslēgumā aplūkoti pretviltošanas elementi.
Var izmantot interneta vietnēs, iekšējos tīklos un sociālajos tīklos. Šo materiālu ECB ievietos savā
YouTube kanālā.

Nosaukums: IEPAZĪSTIETIES AR JAUNO 50 € BANKNOTI! (SAĪSINĀTA VERSIJA)
Pieejams: 2017. GADA PAVASARĪ
Apraksts. 12 sekunžu garš materiāls bez skaņu ieraksta, kurā visa uzmanība tiek vērsta uz
banknotes izskatu un pretviltošanas elementiem. Tas paredzēts demonstrēšanai vietās, kur cilvēki
pirmoreiz varētu saskarties ar jauno banknoti.
Var izmantot demonstrēšanai dažādās vietās.
Bankomātu ekrāni ideāli piemēroti klientu informēšanai par jaunajām banknotēm.
Ekrāni mazumtirdzniecības vietās. Tādējādi informācija par jaunajām banknotēm būs pieejama
ne vien darbiniekiem, bet arī klientiem, kas ļaus novērst neskaidrības pie kases, kad cilvēki
pirmoreiz ierauga jaunās banknotes.
Tirdzniecības un biļešu automātu ekrāni palīdzēs lietotājiem pārliecināties, ka iekārtas ir
atjauninātas un spēj apstrādāt jaunās banknotes.
Ekrāni citās sabiedriskās vietās, piemēram, sabiedriskajā transportā.

Kad izmantot filmas?
ECB iesaka partneriem sākt filmu demonstrāciju divas nedēļas pirms banknošu laišanas apgrozībā un turpināt vismaz
divas nedēļas pēc ieviešanas – šajā laikā lielākā daļa cilvēku vismaz reizi būs nonākusi saskarē ar jauno banknoti.
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ATTĒLI

Pieejami: 2016. GADA RUDENĪ
Apraksts. Plašs attēlu klāsts, kuros redzami cilvēki, kas ikdienā lieto banknotes. Partneri arī saņems eiro banknošu attēlus,
kuru kvalitāte atbilst izmantošanai tīmeklī (72dpi, jpeg formāts).
Var izmantot informatīvos izdevumos, sociālajos tīklos, interneta vietnēs un iekšējos tīklos.

Vai vēlaties saņemt augstas izšķirtspējas banknošu attēlus?
Lietotājiem, kuriem ir likumīgs iemesls pavairot eiro banknošu attēlus, ECB sagatavojusi digitālos attēlus
(300 dpi, TIFF formātā ar uzrakstu "Specimen" (paraugs)).
Lai iegūtu šādus attēlus, sk. www.ecb.europa.eu/euro/html/hires.lv.html.

PUBLIKĀCIJAS

Kartīte ar optisku efektu
(kredītkartes lielums, 85 mm × 55 mm)

Rokasgrāmata skaidrās naudas
apstrādātājiem
(12 lapas, 105 mm × 198 mm)

Brošūra
(6 lapas, 110 mm × 210 mm)

Plakāts
(A3, 297 mm × 420 mm)

Pieejamas: 2016. GADA 4. CETURKSNĪ
Apraksts. Izdrukai piemērotas četru dažādu publikāciju versijas PDF formātā: brošūra, plakāts, "Rokasgrāmata skaidrās naudas
apstrādātājiem" (visi pieejami 23 valodās) un kartīte ar optisku efektu (pieejama tikai 15 valodās). Šo publikāciju mērķis ir palīdzēt
labāk iepazīt jauno 50 € banknoti un tās pretviltošanas elementus.
Var izmantot interneta vietnēs un mazumtirdzniecības vietās. Iespējams arī pievienot saiti uz digitālās grāmatas versiju:
www.jaunas-eiro-banknotes.eu/Izglītojoši-materiāli-un-publikācijas/Publikācijas.

Vēlaties saņemt publikācijas papīra formātā?
Ja vēlaties saņemt iespiedmateriālus, lūdzam sūtīt e-pastu uz adresi partnershipprogramme@ecb.europa.eu, norādot
nepieciešamo eksemplāru skaitu – materiāli tiks piegādāti, ja tie būs krājumā. Publikācijas par jauno 50 € banknoti būs
pieejamas tikai no 2017. gada sākuma.
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SVARĪGĀKIE AR JAUNO 50 € BANKNOTI SAISTĪTIE DATUMI
50

Paziņojums presei

2016.
gads

15.

5.

jūnijs

jūlijs

Banco de España
Madridē rīko
Eirosistēmas
semināru banknošu
iekārtu ražotājiem
un piegādātājiem.

ECB Frankfurtē
publisko jauno
50 € banknoti.

2017.
gads
Jaunās 50 € banknotes tiek
nodotas iekārtu ražotājiem
un piegādātājiem, lai tie
varētu pielāgot banknošu
apstrādes un autentiskuma
noteikšanas iekārtas.

Paziņojums presei

Paziņojums presei

Vienu
mēnesi pirms
laišanas
apgrozībā

Pavasaris

Brošūras par jauno
50 € banknoti tiek
nosūtītas 3 milj.
tirdzniecības vietu
eiro zonā.

Jaunā 50 €
banknote tiek
laista apgrozībā
visā eiro zonā.

Pieejams: 2016. GADA 5. JŪLIJĀ
Apraksts. Attēlā redzami pasākumi un akcijas, ko Eirosistēma organizē saistībā ar 50 € banknotes laišanu apgrozībā.
Var izmantot interneta vietnēs, iekšējos tīklos, informatīvos izdevumos.

LOGOTIPS "€ – MŪSU NAUDA"

Jau pieejams
Apraksts. Kopš 2001. gada Eiropas Centrālā banka izmanto logotipu "€ – MŪSU NAUDA", sniedzot autoritatīvu informāciju
par eiro banknotēm un monētām. Tas ir līdzeklis, kā padarīt jūsu radošos materiālus autoritatīvus.
Logotips "€ – MŪSU NAUDA" pieejams 23 valodās eiro banknošu interneta vietnes ierobežotas pieejas sadaļā. Izmantojot
logotipu savā interneta vietnē, lūdzam izpildīt sniegtos norādījumus (www.new-euro-banknotes.eu/partners/logos).
Var izmantot visos komunikācijas līdzekļos.
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Izglītojoši materiāli
"EURO CASH ACADEMY"

Viedtālruņa aplikācija

Interneta modulis

Pieejama: 2016. GADA VASARĀ
Apraksts. Spēle "Euro Cash Academy" ("Eiro skaidrās naudas
akadēmija") ir interneta modulis un viedtālruņa aplikācija,
kas ļauj iepazīties ar eiro banknotēm un to pretviltošanas
elementiem gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Spēlētāji var piedalīties
vienkāršā viktorīnā, vai izpētīt virtuālu pilsētas laukumu un
iepazīt apkārtējā vidē noslēptos pretviltošanas elementus.
Var izmantot interneta vietnēs, iekšējos tīklos, mobilajos
tālruņos un planšetdatoros.

INTERNETA LAPAS AR INFORMĀCIJU PAR
BANKNOTĒM UN MONĒTĀM

Vai vēlaties iegult interneta lapas
ar informāciju par banknotēm un
monētām vai spēli "Euro Cash
Academy" ("Eiro skaidrās naudas
akadēmija") savā interneta vietnē?
Izmantojot iFrames, tas ir iespējams, turklāt
23 ES valodās. Šīs interneta lapas iespējams bez
problēmām pastāvīgi vai uz laiku iegult interneta
vietnē vai iekšējos tīklos. Sk. partneru sadaļu
www.new-euro-banknotes.eu/Direct-Access/
Partners/Downloadable-content vai sūtiet mums
e-pastu: partnershipprogramme@ecb.europa.eu,
lai saņemtu sīkākas norādes, kā to iespējams izdarīt.

Pieejamas: 2016. GADA 5. JŪLIJĀ
Apraksts. Izglītojošas interneta lapas, kas ļauj cilvēkiem
iepazīt eiro banknotes, aplūkot pretviltošanas elementus
īsos videomateriālos, kā arī salīdzināt banknotes.
Var izmantot interneta vietnēs un iekšējos tīklos.

PRETVILTOŠANAS ELEMENTU VIDEOMATERIĀLI UN ATTĒLI
Pieejami: 2016. GADA 5. JŪLIJĀ
Apraksts. Īsi videomateriāli un attēli par jaunās 50 €
banknotes pretviltošanas elementiem.
Var izmantot iekļaušanai mācību materiālos.

© Eiropas Centrālā banka, 2016
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www.jaunas-eiro-banknotes.eu/Ātrās-saites/Partneriem

