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REGIOSTARS 2023 
 
REGIOSTARS – tai kasmetinis konkursas, kurį nuo 2008 m. organizuoja DG REGIO; jis tapo 

Europos kompetencijos ženklu ES finansuojamiems projektams, parodantiems regioninės plėtros 

poveikį ir įtrauktį. 2023 m. konkurse pristatome keletą naujovių. Pirmoji naujovė leidžia projektams 

dalyvauti toliau aprašytose šešiose kategorijose, kurios nesikeis visus metus. Siūlydamas bendrų 

iššūkių sprendimus ir išnaudodamas didžiausias galimybes, REGIOSTARS skatina regionus 

įgyvendinti dar efektyvesnę ES regionų politiką. Norime, kad paraiškas teiktų mažiau išsivystę 

Europos regionai visose programos srityse. Internetinė paraiškų teikimo platforma veiks nuo 2023 

m. vasario 27 d. iki gegužės 31 d. 

 

REGIOSTARS siūlo šešias projektų apdovanojimų kategorijas: 

 

 1 kategorija – KONKURENCINGA IR PAŽANGI EUROPA  

 2 kategorija – ŽALIOJI EUROPA  

 3 kategorija – SUJUNGTA EUROPA 

 4 kategorija – SOCIALINĖ IR ĮTRAUKTA EUROPA  

 5 kategorija – GYVENTOJAMS ARTIMESNĖ EUROPA 

 6 kategorija – METŲ TEMA (Europos įgūdžių metai 2023) 

 

Taip pat buvo peržiūrėta atrankos tvarka. Pirmiausia, atitinkamų sričių akademikų komisija įvertins 

pateiktas paraiškas ir atrinks finalininkus. Antra, finalininkai bus pakviesti į „paskutinį atrankos 

etapą“, kuris vyks Europos regionų ir miestų savaitės renginyje Briuselyje. 

 

Kaip ir ankstesniais metais, publika turės galimybę balsuoti už labiausiai patikusį finalininką 

publikos simpatijų projekto (angl. Public Choice Award) kategorijoje. Visi nugalėtojai bus paskelbti 

2023 m. lapkričio 16 d. REGIOSTARS ceremonijos metu Ostravoje (Čekijoje). 

 

Šešių kategorijų nugalėtojai gaus vietos komunikacijos kampaniją, organizuojamą 

bendradarbiaujant kartu su DG REGIO, siekiant reklamuoti laimėjusią veiklą regione.  

 

Gairėse pareiškėjams pateikiama visa reikalinga informacija, kad jų projektas taptų nugalėtoju. 

Be apdovanojimų kategorijų, jiems keliamų reikalavimų ir kriterijų aprašymo, gairėse taip pat 

pateikiama informacija apie paraiškų teikimo tvarką.  

 

Maloniai laukiame jūsų projekto paraiškos ir linkime visokeriopos sėkmės! 

REGIOSTARS komanda 
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Konkurso kategorijos 
1 kategorija – Konkurencinga ir pažangi Europa 

1 kategorijoje daugiausia dėmesio skiriama projektams, kuriais remiamas 1-as politikos tikslas – 

siekti konkurencingos ir pažangios Europos, skatinant naujovišką ir pažangią ekonomikos 

pertvarką ir regioninį IRT ryšį. 

Bendroji rinka yra Europos projekto esmė, suteikianti galimybę žmonėms, paslaugoms, prekėms 

ir kapitalui laisvai judėti, siūlanti daugiau galimybių Europos įmonėms ir didesnį pasirinkimą bei 

mažesnes kainas vartotojams. Ji leidžia žmonėms keliauti, gyventi, dirbti ar mokytis ten, kur jie 

nori. Apskritai, tai padeda Europos miestams ir regionams geriau integruotis į Europos Sąjungą. 

Pagrindinis tikslas – sukurti vientisą bendrąją rinką, kurioje įvairaus dydžio ir bet kurio sektoriaus 

įmonės galėtų konkuruoti vienodomis sąlygomis ir plėtoti, prekiauti bei naudoti skaitmenines 

technologijas, produktus ir paslaugas tokiu mastu, kuris padidintų jų našumą bei pasaulinį 

konkurencingumą ir vartotojai būtų tikri, kad jų teisės bus apsaugotos. Per bendrąją rinką Europos 

Sąjunga yra įsipareigojusi stiprinti savo poziciją pasaulinėje rinkoje, tapti pasauliniu skaitmeniniu 

veikėju ir sukurti sąžiningą ir konkurencingą skaitmeninę ekonomiką, kaip išdėstyta Europos 

skaitmeninėje strategijoje „Skaitmeniniam amžiui tinkama Europa“. ES skaitmenine strategija 

siekiama, kad šis pasikeitimas būtų naudingas žmonėms ir įmonėms ir padėtų pasiekti tikslą iki 

2050 m. sukurti neutralaus poveikio klimatui Europą. 

Ieškome gerų projektų, skatinančių naujovišką ir pažangią ekonomikos pertvarką ir regioninį IRT 

ryšį. Tai apima projektus, kurie pagerina skaitmeninimo procesus ir parodo naujoviškus metodus 

įgyvendinant RIS strategijas, pritraukiant suinteresuotąsias šalis. Laukiame projektų, kurie 

paruošia Europos MVĮ konkuruoti globalizuotoje ekonomikoje ir apima, pavyzdžiui, veiklas, 

kuriomis siekiama kurti naujas technologijas ir produktus, tobulinti naujoviškas sistemas, didinti 

konkurencingumą per dizaino ir kūrybinę pramonę, skatinti socialinį verslumą, didinti socialines ir 

paslaugų inovacijas, remti naujus verslo modelius ir praktika pagrįstas naujoves. Tokiais 

projektais gali būti siekiama prisidėti prie tvarių regioninių inovacinių sistemų ir darbo rinkos 

skatinimo skaitmeninėje pramonėje.  

Naudingos nuorodos 

 Europos skaitmeninė strategija: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_lt   

 Europos pramonės strategija: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_lt  

 Sumaniosios specializacijos platforma: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu  

 Europos bendrosios rinkos strategija: https://single-market-

economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_lt   

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_lt
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_lt
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_en


 

 

5 
 

2 kategorija – Žalioji Europa 
2 kategorijoje daugiausia dėmesio skiriama projektams, kuriais remiamas 2-as politikos tikslas – 

sukurti žalią ir atsparią Europą, skatinant švarios ir sąžiningos energijos perėjimą, žaliąsias ir 

mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą, rizikos 

prevenciją ir valdymą bei tvarų judėjimą miestuose. 

Europos Sąjunga siekia iki 2050 m. tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu. 

Ambicingu Europos žaliojo kurso planu Europos Sąjunga siekia pagerinti gyventojų ir būsimų 

kartų gerovę ir sveikatą, užtikrindama: (1) gryną orą, švarų vandenį, sveiką dirvožemį ir biologinę 

įvairovę; (2) renovuotus ir energiją taupančius pastatus; (3) sveiką ir įperkamą maistą; (4) daugiau 

viešojo transporto priemonių; (5) švaresnę energiją ir pažangiausias švarias technologines 

naujoves; (6) ilgiau tarnaujančius gaminius, kuriuos galima pataisyti, perdirbti ir pakartotinai 

naudoti; (7) būsimas darbo vietas ir įgūdžių lavinimą pereinamajam laikotarpiui; bei (8) pasauliniu 

mastu konkurencingą ir atsparią pramonę. Taigi, žaliasis kursas yra svarbus pagrindas. 

„REPowerEU“ planu ES siekia remti energijos taupymą, švarios energijos gamybą ir įvairų 

energijos tiekimą. Norint pasiekti poveikio klimatui neutralumą, Komisija pasiūlė Europos klimato 

teisės aktą, kuriame taip pat pateikiamas naujas, ambicingesnis tikslas iki 2030 m. sumažinti 

grynojo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bent -55 % lyginant su 1990 m. lygiu. Europos 

žaliojo kurso esmė yra Europos jūrų, vandenynų ir aplinkos, kuri yra Europos gamtos ir 

ekonominių turtų šaltinis, išsaugojimas ir apsauga. Pavyzdžiui, pagal ES žaliąjį kursą iki 2030 m. 

planuojama pasodinti 3 milijardus medžių. Bendrai, taip prisidedama prie ES biologinės įvairovės 

ir ekosistemų apsaugos, oro, vandens ir dirvožemio taršos mažinimo, judėjimo link žiedinės 

ekonomikos, atliekų tvarkymo gerinimo ir mėlynosios ekonomikos bei žuvininkystės sektoriaus 

tvarumo užtikrinimo. Europa taip pat siekia pakeisti žemės ūkio ir maisto pramonės sistemą, kad 

ES taptų pasauline lydere saugos, tiekimo saugumo, mitybos ir kokybės požiūriu.  

Ieškome gerų projektų, skatinančių žalesnę ir atsparesnę Europą ir padedančių pasiekti Europos 

Sąjungos žaliojo kurso tikslus, susijusius su klimato neutralumu, ir gerinti aplinkosaugos sąlygas. 

Projektai taip pat gali apimti investicijas į žaliąsias iniciatyvas, kurios gerina oro ir vandens kokybę, 

skatina tvarų žemės ūkį, saugo aplinkosaugos sistemas. Tokiais projektais gali būti siekiama 

sukurti veiksmingą žiedinę ekonomiką, pereiti prie veiksmingai išteklius naudojančios ekonomikos 

arba atsinaujinančios energijos šaltinių.  

Naudingos nuorodos 

 Europos žaliasis kursas: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-

2019-2024/european-green-deal_lt   

 Strategija „Nuo ūkio iki stalo“: https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-

strategy_lt 

 Aplinkosaugos politika: https://environment.ec.europa.eu/index_en  

  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://environment.ec.europa.eu/index_en
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3 kategorija – Sujungta Europa 
3 kategorijoje daugiausia dėmesio skiriama projektams, kuriais remiamas 3-as politikos tikslas – 

mobilumo ir susisiekimo gerinimas. 

Sujungta, moderni, saugi ir pažangi infrastruktūra yra labai svarbi siekiant sanglaudos ir 
įgyvendinant Europos žaliąjį kursą. Taigi, Europos Sąjunga yra įsipareigojusi remti efektyvaus, 
tvaraus ir veiksmingai sujungto transeuropinio transporto tinklo, energetikos ir skaitmeninių 
paslaugų plėtrą. Transporto politika Europos lygmeniu siekiama užtikrinti sklandų, veiksmingą, 
saugų ir laisvą žmonių ir prekių judėjimą visoje ES pasitelkiant integruotus tinklus, naudojančius 
visas transporto rūšis (kelių, geležinkelių, vandens ir oro). Energetikos politika siekiama sukurti 
visą žemyną apimančią energetikos sistemą, kurioje energija laisvai judėtų per sienas, grindžiant 
konkurencija ir, jei reikia, veiksmingu energijos rinkų reguliavimu ES lygmeniu, ir užtikrinti saugų 
energijos tiekimą gyventojams. Taigi, energetikos sąjunga iškelia tikslą sukurti atsparią 
energetikos sąjungą, kurios pagrindas yra ambicinga klimato politika. Tai reiškia, kad ES 
vartotojams – namų ūkiams ir įmonėms – turi būti teikiama saugi, tvari, konkurencinga ir įperkama 
energija. Tuo pačiu metu ES savo skaitmeninėje strategijoje suformuluoja tikslą, kad iki 2030 m. 
Europa taptų geriausiai sujungtu žemynu. Siekdama šio tikslo, ES rengia suderintas ryšio 
paslaugų teikimo taisykles, įvedė Europos elektroninių ryšių kodeksą, palaiko belaidžius tinklus, 
tokius kaip 5G, ir nutraukė tarptinklinio ryšio mokesčius ES. Tačiau pagrindiniu skaitmeninio 
dešimtmečio ryšio tikslu siekiama, kad iki 2025 m. kiekvienas Europos namų ūkis turėtų spartų 
internetą, o iki 2030 m. – gigabitinį ryšį. Europos infrastruktūros tinklų priemonė suteikia galimybę 
investuoti, siekiant užpildyti trūkstamas Europos energetikos, transporto ir skaitmeninių tinklų 
grandis. 
 
Ieškome projektų, skatinančių geriau sujungtos Europos kūrimą. Tai apima projektus, kuriais 
remiami veiksmingi, saugūs ir aplinką tausojantys mobilumo sprendimai ES, sukuriantys sąlygas 
konkurencingai pramonei, kuri skatina augimą ir kuria darbo vietas. Projektai taip pat gali apimti 
įvairias problemas, tokias kaip keleivių teisės ir švarus kuras. Be to, jie gali padėti pasiekti 
transeuropinių energetikos, transporto ir skaitmeninio ryšio tinklų tikslus. Projektai gali aiškiai 
parodyti naujos energetikos ar transporto infrastruktūros kūrimą arba esamos infrastruktūros 
atkūrimą ir atnaujinimą. Jie taip pat gali parodyti saugios, tvarios ir efektyvios infrastruktūros, 
įskaitant gigabitinius ir 5G tinklus, kūrimą; didesnį skaitmeninės magistralinės infrastruktūros 
pajėgumą ir atsparumą; arba transporto ir energetikos tinklų skaitmeninimą. 

Naudingos nuorodos: 

 Europos skaitmeninė darbotvarkė: 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt/sheet/64/digital-agenda-for-europe  

 Europos skaitmeninė strategija: https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity  

 Energetikos politika: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt/sheet/68/energy-

policy-general-principles  

 Energetikos sąjungos strategija: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN  

 Europos infrastruktūros tinklų priemonė: 

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_lt   

 Transporto politika: https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_lt   

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt/sheet/64/digital-agenda-for-europe
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_en
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4 kategorija – Socialinė ir įtraukta Europa 
4 kategorijoje daugiausia dėmesio skiriama projektams, kuriais remiamas 4-as politikos tikslas – 

sukurti socialinę ir geriau įtrauktą Europą, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį. 

Europos Sąjunga remiasi žmogaus orumo, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir 

pagarbos žmogaus teisėms vertybėmis, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises. 

Atsižvelgdama į tai, ES deda didžiules pastangas kovodama su bet kokia diskriminacija ir 

gerindama vienodą požiūrį į visus europiečius, įskaitant lyčių lygybę, migrantų integraciją ir 

prieinamumą neįgaliesiems. ES pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje nurodoma, kad bet 

kokia diskriminacija, ypač dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės, etninės ar socialinės 

kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo 

tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, lytinės orientacijos prieštarauja 

Europos visuomenės modelio vertybėms ir yra draudžiama ES. Atsižvelgiant į tai, Europos 

socialinių teisių ramstyje išdėstyti 20 principų nukreipia ES į stiprią socialinę Europą, kuri yra 

sąžininga, įtraukta ir pilna galimybių visiems. Tai apima lygias galimybes ir darbo rinką, sąžiningas 

darbo sąlygas ir teisę į tinkamą socialinę apsaugą ir įtraukimą. Tolesniu veiksmų planu siekiama 

užtikrinti, kad iki 2030 m. bus pasiekti trys ambicingi tikslai. Pirma, kad bent 78 % visų 20–64 metų 

amžiaus gyventojų turėtų darbą; antra, kad kasmet bent 60 % suaugusiųjų dalyvautų mokymuose; 

ir trečia, sumažinti skaičių žmonių, kuriems gresia skurdas arba socialinė atskirtis, bent 15 mln. 

 

Ieškome gerų projektų, kurie prisidėtų prie labiau įtrauktos visuomenės, nediskriminavimo ir lyčių 

lygybės ES ir už jos ribų. Pirmiausia, projektai turi remti 20 principų bei tris Europos socialinių 

teisių ramsčio veiksmų plano tikslus. Pavyzdžiui, tai gali apimti veiklą darbo rinkoje, švietimo 

sektoriuje, vietos bendruomenių ir tarptautiniuose tinkluose. Projektuose turi būti aiškiai 

parodomos naujovės skatinant aktyvų įtraukimą diskriminuojamų asmenų arba asmenų, kuriems 

gresia diskriminacija, palengvinant socialiai remtinų asmenų reintegraciją į darbo rinką, 

prisidedant prie lyčių lygybės ir įvairovės, pasitelkiant valdymo strategijas arba kuriant darbo 

vietas integracijos darbų metu ir kovojant su diskriminacija. Taip pat laukiame projektų, susijusių 

su vaikais, pagyvenusiais žmonėmis ir sveikatos priežiūra, ir prisidedančių prie geros darbo ir 

asmeninio gyvenimo pusiausvyros.  

 

Naudingos nuorodos: 

 ES pagrindinių teisių chartija: https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-

fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_lt  

 Europos socialinių teisių ramstis: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-

investment/european-pillar-social-rights_lt 

 Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planas: 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-

people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-

rights-action-plan_lt  

 Teisingumo departamentas (DG JUST), lyčių lygybė: 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_lt 

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en
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5 kategorija – Gyventojams artimesnė Europa 
5 kategorijoje daugiausia dėmesio skiriama projektams, kuriais remiamas 5-as politikos tikslas – 

skatinti tvarų ir integruotą visų teritorijų vystymąsi ir vietos iniciatyvas. 

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi vykdyti tvarią ir integruotą miesto, kaimo ir pakrančių vietovių 

plėtrą pasitelkiant vietos iniciatyvas. Svarbiausias veiksnys siekiant Europos sanglaudos, įveikti 

įvairius iššūkius, integruotos regioninės plėtros įvairiuose sektoriuose vystymui. Įvesdama šį 

kompleksinį politikos tikslą, ES siekia pripažinti integruotų investavimo strategijų svarbą įvairiose 

teritorijose. Pavyzdžiui, miestams, kaimo vietovėms, didmiesčiams ir funkciniams regionams), kur 

žmonės dirba, gyvena ir kasdien važinėja. Taigi, ES siekia reaguoti į tam tikroje teritorijoje 

nustatytus iššūkius, kuriems vietos suinteresuotosios šalys kuria vietinius sprendimus. Aiškus 

teritorinis dėmesys reiškia, kad poreikiai, iššūkiai ir plėtros galimybės turi atitikti atitinkamą erdvinį 

mastą ir teritorinį kontekstą. Komisija pripažįsta, kad mažų ir vidutinių miestų bei funkcinių zonų 

metodai atlieka svarbių regionų ir kaimo vietovių patrauklumo ir plėtros varomųjų jėgų vaidmenį, 

kuriant teigiamą šalutinį poveikį tarp miestų ir kitų teritorijų bei stiprinant miesto ir kaimo ryšius. 

2021–2027 m. kiekvienoje valstybėje narėje mažiausiai 8 % ERPF išteklių bus skirta įvairaus 

dydžio miestams ir jų savivaldybėms bei funkcinėms zonoms, taikant teritorinės ir (arba) vietos 

plėtros strategijas, t. y. naudojant integruotas teritorines investicijas (ITI), bendruomenės inicijuotą 

vietos plėtrą (BIVP) ir panašias priemones, remiančias valstybių narių sukurtus integruotus 

metodus. Teritorinės strategijos suteikia galimybę kurti kompetencijas ir inicijuoti vietos veiksmus, 

prisidedančius prie Europos politikos, įskaitant perėjimą prie žaliųjų ir skaitmeninių technologijų. 

 

Ieškome gerų projektų, kurie padėtų įgyvendinti vietos ir regionines strategijas, tokias kaip tvarios 

miestų plėtros strategijos arba teritorinės ir vietos plėtros strategijos. Projektai taip pat gali 

parodyti konkrečias gyventojų kasdieninio gyvenimo tobulinimo sritis ir padėti kurti kompetenciją. 

Projektais siekiama padėti regionui susidurti su konkrečiais plėtros iššūkiais funkcinėje miesto 

zonoje ar teritorijoje ir sukurti konkrečius vietos sprendimus gyventojams. 

Naudingos nuorodos 

 Europos piliečių iniciatyva: https://commission.europa.eu/about-european-

commission/get-involved/european-citizens-initiative_lt   

 Teritorinė sanglauda: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-

cohesion_lt  

 Miesto plėtros strategijų vadovas: 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/territorial-focus#the-chapter 

 Teritorinės ir vietos plėtros strategijų vadovas: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788   

https://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_en
https://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_en
https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/territorial-focus#the-chapter
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788
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6 kategorija – METŲ TEMA: Europos įgūdžių metai 2023 
6 kategorija skirta Europos įgūdžių metams 2023. Europos Sąjunga siekia gerinti kvalifikacijos 
kėlimą ir perkvalifikavimą, taip pat plėtoti įgūdžių žvalgybos priemones. 

Europos Sąjunga vis labiau vystosi į žiniomis pagrįstą ekonomiką. Todėl darbo rinkose reikalingi 

aukštos kvalifikacijos ir kvalifikuoti darbuotojai. Jiems bus suteiktos geresnės darbo galimybės ir 

jie galės visapusiškai įsitraukti į visuomenę. Tai labai svarbu siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 

atsigavimas, taip pat perėjimas prie žaliųjų ir skaitmeninių technologijų būtų socialiai sąžiningas 

ir teisingas. Europos įgūdžių metai suteiks naują impulsą mokytis visą gyvenimą, kad žmonės ir 

įmonės galėtų prisidėti prie žaliojo ir skaitmeninių technologijų perėjimo, remti naujoves ir 

konkurencingumą. Tai padės įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, spręsti įgūdžių 

trūkumo problemą Europos Sąjungoje ir skatinti perkvalifikavimą bei kvalifikacijos kėlimą, kad 

žmonės galėtų įgyti reikiamų įgūdžių kokybiškai atlikti darbą. Šiuo metu daugiau nei trys 

ketvirtadaliai ES įmonių teigia, kad joms sunku rasti reikiamos kvalifikacijos darbuotojų. 

Pirmiausia, tai yra susiję su darbo vietomis modernių ir skaitmeninių technologijų pramonės 

šakose. Pagrindinį iššūkį Europos įgūdžių darbotvarkėje kelia demografiniai pokyčiai dėl 

senstančios visuomenės ir pasaulinės krizės, turinčios įtakos Europai. Spartus perėjimas prie 

neutralaus poveikio klimatui Europos ir skaitmeninių technologijų keičia mūsų darbo, mokymosi, 

dalyvavimo visuomenės gyvenime ir kasdieninio gyvenimo būdus. Europa gali pasinaudoti šiomis 

galimybėmis tik tuo atveju, jei žmonės įgis reikiamų įgūdžių. Todėl Europos įgūdžių darbotvarkėje 

nustatytas penkerių metų veiksmų planas su 12 veiksmų, skirtų padėti europiečiams įgyti geresnių 

įgūdžių. 

Ieškome gerų projektų, kurie padėtų darbuotojams įgyti naujų įgūdžių ir pereiti į naujas darbo 

vietas kituose ekonomikos sektoriuose arba persikvalifikuoti, kad galėtų išlaikyti darbą naujoje 

darbo aplinkoje. Tai gali būti projektai, kuriuose bendradarbiaujama su darbo rinkos tarnybomis 

siekiant tobulinti ir diegti naujoves profesinio mokymo ir švietimo srityse. Taip pat laukiame 

projektų, kurie padeda įmonėms kelti darbuotojų kvalifikaciją, juos perkvalifikuoti ir iš naujo 

integruoti į darbo rinką, ypač, ilgalaikius bedarbius, moteris bei jaunuolius, kurie nesimoko arba 

nelanko šveitimo įstaigos. Be to, tai gali būti projektai, kurie pritraukia reikiamus specialistus ir 

talentus iš trečiųjų šalių. 

 

Naudingos nuorodos 

 Europos įgūdžių metai 2023: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-

2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_lt  

 Europos įgūdžių darbotvarkė: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1196  

 Įgūdžių paktas: https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_lt  

 

  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1196
https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en
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Tinkamumas ir apdovanojimo kriterijai  
 

Tinkamumo kriterijai 
Visos REGIOSTARS konkurse dalyvaujančios paraiškos turi atitikti šiuos tinkamumo kriterijus:  

a) Paraiškos turi būti pateiktos per internetinę platformą REGIOSTARS ne vėliau kaip iki 
2023 m. gegužės 31 d., 23:59:59 CET.  

b) Paraiškos turi būti pateiktos viena iš oficialiųjų ES kalbų. 

c) Prie paraiškų turi būti pridėtas atitinkamos vadovaujančiosios institucijos patvirtinimo 
raštas. Patvirtinimo raštas – vadovaujančiosios institucijos vadovo pasirašyta užpildyta 
patvirtinimo forma arba vadovaujančiosios institucijos vadovo patvirtinamasis el. laiškas 
su atitinkama informacija – turi būti įkeltas PDF formatu kartu su paraiška. (Atkreipkite 
dėmesį, kad vienoje programoje galima pateikti daugiausiai penkis projektus. 
Vadovaujančioji institucija yra atsakinga už nurodymų laikymąsi.)  

d) Paraiškoje turi būti nurodomas projektas, gavęs ES bendrą finansavimą iš Europos 
regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo, Teisingos 
pertvarkos fondo, arba projektas, gavęs ES finansavimą pagal bet kurią „Interreg“ 
programą po 2014 m. sausio 1 d. 

e) Bus svarstomi tik baigti projektai. Baigtas projektas – tai projektas, kuris įgyvendino visas 
numatytas veiklas, gavo galutinį finansavimą ir projekto paramos gavėjas ir (arba) 
vadovaujančioji institucija paskelbė jo užbaigimą.  

f) Projekte turi būti aiškiai nurodyta viena iš 6 apdovanojimų kategorijų. To pačio projekto 
keliose kategorijose pateikti negalima.  

 
Apdovanojimo kriterijai 
Visas reikalavimus atitinkančias paraiškas REGIOSTARS komisija vertins pagal šiuos 
apdovanojimų kriterijus:  
 
Sanglauda Bendras projekto indėlis į ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, 

įskaitant tarpregioninę Europos perspektyvą. Taip pat bus įvertinta ir 

projekto pridėtinė vertė sanglaudos atžvilgiu. 

 

Poveikis Vietinis ir regioninis projekto poveikis ir galutinių rezultatų kokybė. Kaip 

projektas padėjo atlikti teigiamus pokyčius? 

 

Naujovės Naujoviško projekto pobūdis pagal pasirinktą apdovanojimų kategoriją. Kas 
naujo? Kas nebuvo padaryta anksčiau? Naujoves galima interpretuoti 
ekonominiu, socialiniu ir (arba) ekologiniu požiūriu. 
 

Tvarumas Projekto galimybė išlikti ir ateityje, atsižvelgiant į ekonominį tvarumą. 

Projektas turi pademonstruoti ilgesnį nei faktinį gyvavimo laiką. 

Gyventojai Kaip gyventojai ir pilietinės visuomenės veikėjai įsitraukė į projekto kūrimą ir 

(arba) įgyvendinimą.  
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Perkeliamumas Galimybė perkelti projektą į kitus Europos regionus, o geriausiu atveju – 
išplėsti ir plėtoti visoje Europos Sąjungoje. 
 

 

Atrankos tvarka 
 
Nuo šių metų bus taikoma nauja dviejų etapų atrankos tvarka, kuri pakeitė ankstesnę nugalėtojų 
atrankos tvarką. Nauja tvarka bus tokia: 

 Paraiška su vadovaujančiosios institucijos patvirtinimo raštu turi būti pateikta iki 2023 m. 
gegužės 31 d. 

 Nepriklausoma komisija, sudaryta iš konkurso sričių ekspertų, iki liepos 10 d. kiekvienoje 
kategorijoje atrinks ne daugiau kaip 5 finalininkus. Atranka bus vykdoma pagal pateiktą 
paraiškos formą. 

 Nuo rugsėjo 14 d. iki lapkričio 14 d. vyks viešas internetinis balsavimas, kurio metu iš visų 
finalininkų bus išrinktas publikos simpatijų projektas. 

 Finalininkai bus pakviesti į Europos regionų ir miestų savaitės renginį Briuselyje, kur vyks 
paskutinis atrankos etapas. Kandidatai turės: 

o Trumpai pristatyti projektą vertinimo komisijai ir auditorijai 
o Dalyvauti trumpoje diskusijoje su vertinimo komisija 

Atkreipkite dėmesį, kad paskutinis atrankos etapas vyks anglų kalba.  
Prieš REGIOSTARS ceremoniją (lapkričio 16 d.) vertinimo komisija, bendradarbiaudama 
su DG REGIO, išrinks po vieną nugalėtoją kiekvienoje kategorijoje. 

 Nugalėtojai, įskaitant publikos simpatijų projektą, bus paskelbti REGIOSTARS 
ceremonijos metu Ostravoje, Čekijoje, lapkričio 16 d. 
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REGIOSTARS 2023 praktinės 

rekomendacijos 
 
1. Ar mano projektas tinka REGIOSTARS konkursui? 

 
1.1. Ko Komisija ieško šiame konkurse? 
 
Komisija ieško veiksmingų ES finansuojamų projektų, kurie prisideda prie Europos sanglaudos. 
Apdovanojimų programą sudaro šešios kategorijos; penkios iš jų yra žinomos iš sanglaudos 
politikos tikslų, o metų tema kasmet keičiasi.  
 
1.2. Kokios yra konkurso kategorijos? 
 
Šešios konkurso kategorijos: 

 1 kategorija – KONKURENCINGA IR PAŽANGI EUROPA  

 2 kategorija – ŽALIOJI EUROPA  

 3 kategorija – SUJUNGTA EUROPA 

 4 kategorija – SOCIALINĖ IR ĮTRAUKTA EUROPA  

 5 kategorija – GYVENTOJAMS ARTIMESNĖ EUROPA 

 6 kategorija – METŲ TEMA (Europos įgūdžių metai 2023) 

 
Išsamus kategorijų ir projektų, kurie gali būti svarbūs norint atitikti apdovanojimo kriterijus, 
aprašymas pateikiamas šių gairių pradžioje.  
 
Paraiška turi būti teikiama toje kategorijoje, kuri atitinka politikos tikslą, pagal kurį projektas gavo 
finansavimą. 2014–2020 m. finansuojamų projektų atveju, pareiškėjai turi nurodyti konkurso 
kategoriją, atitinkančią teminį tikslą, pagal kurį jie buvo finansuojami, kaip nurodyta konversijos 
lentelėje (1 priedas).  
 
Projektai, patiekiami į „Metų temos“ kategoriją, gali būti finansuojami pagal bet kurį politikos ar 
teminį tikslą, tačiau projekto tikslai ir pasiekimai turi aiškiai atitikti kategorijos aprašymą.  
 
To pačio projekto keliose kategorijose pateikti negalima. 
 
1.3. Kokie ES bendrai finansuojami projektai atitinka reikalavimus? 
 
Visi projektai, kurie gavo finansavimą iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) (įskaitant 
„Interreg“), Sanglaudos fondo (SF), Europos socialinio fondo (ESF) ir Europos socialinio fondo 
bei Teisingos pertvarkos fondo ir bet kurios „Interreg“ krypties. 
 
Kalbant apie finansavimo laikotarpį, galima naudoti 2014–2020 m. ir 2021–2027 m. reikalavimus 
atitinkančius projektus. Atkreipkite dėmesį, kad reikalavimus atitinka tik baigti projektai. 
  
Be to, priimame projektus ir iniciatyvas, kuriuose naudojamas minėtas finansavimas ir kitos ES 
lėšos.  
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Reikalavimai pateikiami atskirame šių gairių skyriuje („Reikalavimai ir apdovanojimo kriterijai“). 
 
1.4. Ar galiu pateikti projektą, kurio vykdymas prasidėjo prieš 2014 metus? 
 
Ne. Anksčiausia projekto pradžios data yra 2014 m. sausio 1 d. 
 
1.5. Ar galiu pateikti neseniai baigtą projektą? 
 
Taip. Galima naudoti tik baigtus projektus.  
 
1.6. Ar yra nustatytas maksimalus paraiškų skaičius? 
 
Taip. Vienoje programoje galima pateikti ne daugiau kaip penkias paraiškas.  
Programos vadovaujančioji institucija patvirtinimo raštu patvirtina, kad yra laikomasi šio nustatyto 
skaičiaus. 
 

 
2. Kaip pateikti projektą? 

 
2.1. Kokia pateikimo tvarka? 
 
Iki nurodyto termino turite užpildyti internetinę paraišką ir įkelti vadovaujančiosios institucijos 
patvirtinimo raštą. Norėdami pateikti patvirtinimo raštą, galite naudoti internetinėje platformoje 
esantį šabloną arba įkelti vadovaujančiosios institucijos vadovo el. laišką su atitinkama informacija 
PDF formatu. Štai ir viskas! 
 
2.2. Kur galiu pateikti paraišką?  
 
REGIOSTARS internetinėje platformoje: http://www.regiostarsawards.eu  
 
2.3. Kokia paskutinė paraiškos pateikimo data? 
 
2023 m. gegužės 31 d. 23:59:59 CET  
 
2.4. Kas turi pateikti paraišką? 
 
Paraiškas teikia projekto vykdytojas (t. y. organizacija, atsakinga už projekto įgyvendinimą). Prie 
paraiškos turi būti pridėtas vadovaujančiosios institucijos vadovo pasirašytas patvirtinimo raštas. 
Rašto formą galima rasti internetinėje platformoje. Vietoj šio rašto galima pateikti 
vadovaujančiosios institucijos vadovo el. laišką su atitinkama informacija ir įkelti jį į platformą PDF 
formatu. 
 
2.5. Kokia kalba galima pateikti paraišką? 
 
Paraiškas galima teikti viena iš oficialių ES kalbų. Visos paraiškos bus išverstos į anglų kalbą, 
kad komisija galėtų jas įvertinti. 
 
2.6. Kaip nurodyti projekto lokalizaciją? 
 

https://regiostarsawards.eu/
http://www.regiostarsawards.eu/
https://regiostarsawards.eu/
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Galite nurodyti geografines koordinates arba tikslų projekto objekto adresą.  
 
Jei projektas vykdomas keliose vietose arba neturi fiksuotos vietos (pvz., užimtumo projektai arba 
MVĮ finansavimas), nurodykite simbolinę vietą (pvz., kur buvo atlikta svarbiausia investicija) arba 
projekto vykdytojo vietą (pvz., finansuojančios įstaigos būstinę).  
Ši informacija bus naudojama parodyti visų projektų vietas mūsų svetainėje. 
 
2.7. Ar galiu pateikti projektą, kuris jau dalyvavo ankstesniame „RegioStars“ konkurse? 
 
Taip, pakartotinai projektus galima teikti tik vieną kartą. 
 
2.8. Ar galiu paraišką pateikti el. paštu? 
 
Ne. Norėdami padėti jums parengti paraišką, pateikiame paraiškos formą „Microsoft Word“ 
formatu. Tačiau visos paraiškos turi būti teikiamos tiesiogiai per REGIOSTARS internetinę 
platformą: www.regiostarsawards.eu 
 
2.9. Ar paraišką reikia pateikti per vieną kartą? Ar galima ją išsaugoti ir užbaigti vėliau? 
 
Paraiškas galima išsaugoti bet kuriame proceso etape ir užbaigti vėliau prieš pateikiant. Paraiška 
bus pabaigta tik spustelėjus „submit“ (pateikti). 
 
2.10. Kodėl paraiškoje pateikiamos dvi vietos, kuriuose reikia aprašyti projektą? 
 
Glaustas ir dėmesį patraukiantis projekto aprašymas bus naudojamas komunikacijos tikslais. 
Pateikite trumpą aprašymą, kuris visuomenės nariams padės suprasti, kodėl jūsų projektas yra 
išskirtinis ir kaip jis prisideda prie europiečių gyvenimo gerinimo. Ši paraiškos dalis nebus 
pakeista; pavyzdžiui, publikos simpatijos projekto tikslams bus naudojamas trumpas jūsų projekto 
aprašas. 
 
Ilgesnis „projekto aprašymas“ padės vertinimo komisija geriau susipažinti su projektu. Ilgesniame 
ir profesionaliame projekto aprašyme turėsite pateikti visą svarbią informaciją, kad komisija galėtų 
įvertinti jūsų projektą.  
 
2.11. Kokią informaciją reikia pateikti skiltyje „Projekto poveikis“?  
 
Šioje paraiškos skiltyje aprašykite visus teigiamus padarinius, kurių nebūtų, jei projektas nebūtų 
buvęs įgyvendintas. 
 
2.12. Kokie techniniai reikalavimai taikomi paveikslėliams? 
 
Tiek konkurso metu, tiek jam pasibaigus turite pateikti didelės raiškos paveikslėlius, kurie bus 
naudojami įvairiuose komunikacijos kanaluose, pavyzdžiui, atspausdintoje medžiagoje, internete 
ar parodoje. Mažiausia raiška turi būti bent 300 dpi arba 10 MB ar didesnė. 
 
Taip pat turite patvirtinti, kad jūsų atstovaujama organizacija yra vaizdų autorių teisių savininkė ir 
turi visas atitinkamas teises, įskaitant nuotraukoje atpažįstamų asmenų leidimą, ir Europos 
Komisija gali juos naudoti „Regiostars“ apdovanojimų ir ES regioninės politikos reklamai visose 
platformose (tinklalapiuose, spaudoje, socialiniuose tinkluose ir kitur). 
 
2.13. Kas vyks toliau, kai pateiksiu savo projektą? 

http://www.regiostarsawards.eu/
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Pasibaigus paraiškų teikimo terminui, bus patikrintas visų projektų tinkamumas. Reikalavimus 
atitinkančios paraiškos bus pateiktos vertinimo komisijai. Taip pat visi reikalavimus atitinkantys 
projektai bus paskelbti REGIOSTARS internetinėje platformoje. Kandidatai bus informuoti apie 
patikros rezultatus. Daugiau informacijos rasite šių gairių skyriuje „Atrankos tvarka“ ir 2 priede 
„Tvarkaraštis“.  
 
2.14. Kaip vyksta viešasis balsavimas? 
 
Balsavimas internetu vyks nuo rugsėjo 14 d. iki lapkričio 14 d. Šiuo laikotarpiu visuomenės nariai 
galės balsuoti už finalininkų mėgstamiausią projektą. Daugiausiai balsų surinkęs projektas gaus 
„publikos simpatijos projekto“ apdovanojimą. Rekomenduojame į finalą patekusiems projektams 
ir jų vadovaujančioms institucijoms surengti reklaminę kampaniją ir (arba) akciją, siekiant 
reklamuoti jų dalyvavimą viešame balsavime. 
 
2.15. Kur galiu kreiptis, jei turiu klausimų? 
 
Užklausas apie paraiškų teikimo tvarką siųskite el. paštu: contact@regiostarsawards.eu  

 
 
3. Kokį vaidmenį atlieka vadovaujančioji institucija? 

 
3.1. Ką daro vadovaujančioji institucija? 
 
Vadovaujančioji institucija atlieka dvejopą vaidmenį: 

 Pateikia pareiškėjui pasirašytą patvirtinimo formą arba el. laišką su atitinkama informacija 
ir užtikrina, kad vienoje programoje yra pateikta ne daugiau kaip 5 projektai; 

 Dalyvauja apdovanojimų ceremonijoje su sanglaudos ir reformų komisaru ir visais 
finalininkų projektų atstovais (išlaidas padengia Komisija). 

 
3.2. Kodėl vadovaujančioji institucija turi patvirtinti projekto paraišką? 
 
Pirma, vadovaujančioji institucija užtikrina, kad vienoje programoje yra pateiktos ne daugiau kaip 
penkios paraiškos. Antra, vadovaujančioji institucija informuoja Komisiją, ar projektui taikomas 
tyrimas, dėl kurio gali būti atliktas su pažeidimais ar sukčiavimu susijęs finansinis pakoregavimas.  
 
3.3. Ar galiu pateikti projektą be vadovaujančiosios institucijos patvirtinimo? 
 
Ne.  
 
3.4. Ar yra ribojamas paraiškų skaičius kiekvienoje kategorijoje? 
 
Ne, tai priklauso nuo programos (programų vienoje kategorijoje galima pateikti net 5 paraiškas). 
Apskritai, vadovaujančiosios institucijos gali naudoti bet kokią, jų nuomone, tinkamą atrankos 
tvarką, kad nustatytų savo programai patvirtintus projektus.  
 
3.5. Ar tarpinė institucija gali pasirašyti vadovaujančiosios institucijos vardu? 
 
Taip, tačiau tarpinė institucija turi bendradarbiauti su vadovaujančia institucija. 
 

mailto:contact@regiostarsawards.eu


 

 

16 
 

3.6. Ką paraiškoje reiškia vadovaujančiosios institucijos „atstovas“? 
 
Vadovaujančioji institucija sprendžia, kas gali pasirašyti patvirtinimo raštą. Kai kuriais atvejais tai 
gali būti vadovaujančiosios institucijos vadovas, o kitais atvejais – programos vadovas arba 
komunikacijos pareigūnas (tai taikoma didesnės apimties programoms).  
 
3.7. O jeigu vadovaujančioji institucija…? 
 
Jei už 2014–2020 m. programą atsakinga vadovaujančioji institucija nebeegzistuoja arba 
pasikeitė, paraišką turi patvirtinti už 2021–2027 m. programą (kuri pakeičia 2014–2020 m. 
programą) atsakinga vadovaujančioji institucija.  
 
Jei ta pati vadovaujančioji institucija yra atsakinga už keletą programų, vienoje programoje ji gali 
patvirtinti penkis projektus. Jei vėlesnės programos (2014–2020 m. ir 2021–2027 m.) apima tą 
pačią teritoriją ir tas pačias temas, per visą laikotarpį nuo 2014 m. galima pateikti tik penkis 
projektus. 

 
 

4. Kaip bus vertinamas mano projektas ir kas bus toliau? 
 

4.1. Kaip komisija atlieka vertinimą? 
 
Daugiau informacija apie tai rasite šių gairių skyriuje „Atrankos tvarka“.  
 
Vertinimo komisijai bus pateiktos tik reikalavimus atitinkančios paraiškos. Pirmajame vertinimo 
etape komisija paraiškas įvertins pagal apdovanojimo kriterijus ir kiekvienoje kategorijoje atrinks 
penkis finalininkus. Antrajame etape vertinimo komisija susitiks su finalininkais, kurie turės 
pristatyti savo projektus ir dalyvauti diskusijoje, kurios metu bus užduoti papildomi klausimai apie 
projektą ir nuspręsta, kas taps nugalėtoju.  
 
Daugiau informacijos apie tai pateikiama skyriuose apie reikalavimus ir apdovanojimo kriterijus. 
 
4.2. Kas sudaro vertinimo komisiją? 
 
Vertinimo komisiją sudaro 18 aukšto lygio akademikų, kuriuos paskiria Komisija. Komisijos nariai 
dirba komandose po tris (pagal turimą kompetenciją tam tikroje apdovanojimo kategorijoje), tačiau 
galutinį sprendimą dėl finalininkų ir nugalėtojų priima visi kartu. 
 
4.3. Kas bus, jei mano projektas pateks į finalą? 
 
Visi pareiškėjai apie komisijos sprendimą bus informuoti iki liepos 10 d., kada bus paskelbti 
finalininkai. 
 
Atrinkti finalininkai turės pasiūlyti atstovą (-us) dalyvavimui antrajame vertinimo etape, kuris vyks 
Europos regionų ir miestų savaitės renginyje Briuselyje. Jei finalininkas nedalyvaus antrajame 
vertinimo etape, Europos Komisija gali anuliuoti jo kandidatūrą.  
 
Prieš renginį bus organizuojami pusės dienos komunikacijos mokymai. Rekomenduojama, kad 
antrojo atrankos etapo atstovas taip pat dalyvautų ir mokymuose.  
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Atkreipkite dėmesį, kad antrasis ir paskutinis atrankos etapai vyks anglų kalba. 
 
Visi finalininkai automatiškai dalyvaus internetiniame balsavime dėl publikos simpatijų projekto.  
 
Galiausiai, visi finalininkai kartu su vadovaujančiosios institucijos atstovu bus pakviesti dalyvauti 
apdovanojimų ceremonijoje Ostravoje, Čekijoje.  
 
Visa informacija apie datas pateikiama šių gairių 2 priede. Dalyvavimo minėtuose renginiuose 
išlaidas padengia Komisija.  
 
4.4. Kas bus, jei mano projektas laimės? 

 
REGIOSTARS nugalėtojai bus paskelbti apdovanojimų ceremonijos metu. REGIOSTARS trofėjų 
projekto vadovui ir vadovaujančiosios institucijos atstovui įteiks Europos sanglaudos ir reformų 
komisaras.  
 
Pasibaigus ceremonijai, Komisija, bendradarbiaudama su laimėjusiais projektų vykdytojais ir 
vadovaujančiomis institucijomis, organizuos smulkias vietines kampanijas. 
 

 
4.5. Kada vyks REGIOSTARS apdovanojimų ceremonija? 
 
Tvarkaraštis pateikiamas šių gairių 2 priede.  
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1 priedas. Konversijos lentelė  
 

2014–2020 m. teminiai tikslai 2021–2027 m. politikos tikslai 

TO 1; TO 2; TO3;  PO1 – Konkurencingesnė ir pažangesnė 
Europa 

TO4; TO5; TO6 PO2 – Žalesnė ir mažai anglies dioksido į 
aplinką išskirianti Europa 

TO7 PO3 – Geriau sujungta Europa 

TO8, TO9, TO10  PO4 – Labiau socialinė Europa 

ITI, CLLD, UIA PO5 – Gyventojams artimesnė Europa 

 

2014–2020 m. projektai, patenkantys į 11 teminį tikslą, turi būti priskirti vienai iš penkių 
kategorijų pagal konkrečią temą.  
 
 
 
 
 
2 priedas. Tvarkaraštis REGIOSTARS 2023 

 
 
 
 

Renginys Data 

Konkurso pradžia Vasario 27 d., trečiadienis 

Paraiškų pateikimo terminas Gegužės 31 d., trečiadienis 

Informacija apie reikalavimų patikrinimą Birželio 16 d., penktadienis 

Finalininkų paskelbimas Liepos 10 d., pirmadienis 

Viešo balsavimo pradžia Rugsėjo 14 d., ketvirtadienis 

Finalininkams skirti internetiniai mokymai apie 
projekto pristatymą 

38-ąją savaitę (rugsėjo 18–22 d.) 

Finalininkų pietūs su komisaru Spalio 10 d., antradienis 

Finalininkų projekto pristatymas vertinimo 
komisijai 

Spalio 11 d., trečiadienis 

Viešo balsavimo pabaiga Lapkričio 14 d., antradienis 

REGIOSTARS apdovanojimų ceremonija Lapkričio 16 d., ketvirtadienis (Ostravoje) 

Vietinės kampanijos su nugalėtojais Nuo gruodžio 1 d. 

Vietinių kampanijų su nugalėtojais vaizdo 
įrašai 

REGIOSTARS 2024 konkurso pradžia 


