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   Įkvepiantiems projektams – 2022 m. 

   naujojo europinio bauhauzo premijos 

Gairės paraiškų teikėjams 

Įsiliedamas į mūsų kasdienį gyvenimą, naujasis europinis bauhauzas skatina siekti 
geresnio sambūvio gražesnėse, tvaresnėse ir įtraukesnėse vietose. Kad pasiektume 
su klimatu susijusius tikslus ir prisidėtume prie platesnio masto pertvarkos vietos 
lygmeniu, pasaulinius uždavinius turime spręsti vietoje. 

Naujasis europinis bauhauzas grindžiamas iš trijų neatsiejamų pagrindinių vertybių 
sudarytu trikampiu: 

 tvarumu, kuris apima klimato tikslus, žiediškumą, nulinę taršą ir  
biologinę įvairovę,  

 estetika, kuri apima potyrių ir stiliaus kokybę (ne tik funkcionalumą),  

 įtraukumu, kurio svarbiausi aspektai yra įvairovė, lygybė visiems, 
prieinamumas ir įperkamumas. 

2021 m. paskelbtos premijos buvo pirmasis etapas siekiant apdovanoti už 
meistriškumą ir kūrybiškumą įgyvendinant naująjį europinį bauhauzą. Buvo surinkti 
išskirtiniai projektų pavyzdžiai, idėjos ir koncepcijos (iš viso gauta daugiau nei 2 000 
paraiškų), kurie įkvėpė plėtoti naujojo europinio bauhauzo iniciatyvą kaip visumą ir 
prisidėjo prie jos koncepcijos formavimo. Šios pirmosios premijos aiškiai parodė, kad 
mūsų vietos bendruomenės gali susiburti ir rasti kūrybiškiausių ir tvariausių sprendimų, 
galinčių pagerinti mūsų gyvenimą. 

2021 m. įteiktos premijos buvo svarbus indėlis į bendrą projektavimą – šiuo etapu buvo 
suformuluota vizija, išdėstyta Europos Komisijos komunikate dėl naujojo europinio 
bauhauzo. Įkvepiantys pavyzdžiai, surinkti premijoms įteikti, ir 2 000 paraiškų, gautų 
bendro projektavimo etape, paskatino Komisiją išlaikyti keturias temines kryptis – 
pagal jas bus plėtojami pirmieji naujojo europinio bauhauzo konkretaus įgyvendinimo 
žingsniai: 

 ryšio su gamta atkūrimas, 

 bendrystės jausmo atgaivinimas,  

 pirmumas vietoms ir žmonėms, kuriems to labiausiai reikia, ir  
 ilgalaikės gyvavimo ciklu grindžiamos koncepcijos poreikis pramonės 

ekosistemoje. 

Antraisiais metais teikiamomis Naujojo europinio bauhauzo premijomis mes ir toliau 
kartu remsime šį pertvarką skatinantį judėjimą: gražu, tvaru, įtrauku! 

Remiantis keturiomis teminėmis pertvarkos kryptimis, nustatytos keturios kategorijos, 

apimančios esamus pavyzdžius arba naujas koncepcijas ar idėjas, kurie yra pavyzdinis 

naujojo europinio bauhauzo vertybių trikampio atspindys ir iš kurių naujojo europinio 

bauhauzo judėjimas gali semtis įkvėpimo.  

https://europa.eu/new-european-bauhaus/system/files/2021-09/COM%282021%29_573_LT_ACT.PDF
https://europa.eu/new-european-bauhaus/system/files/2021-09/COM%282021%29_573_LT_ACT.PDF
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Kiekvienoje iš keturių konkurso kategorijų nustatytos dvi lygiagrečios pakategorės:  

 A pakategorė. Naujojo europinio bauhauzo premija  bus skiriama už jau 

įgyvendintus pavyzdžius;  

 B pakategorė. Kylančių naujojo europinio bauhauzo žvaigždžių premija  

bus skiriama už jaunųjų – ne vyresnių kaip 30 metų – talentų pateiktas 

koncepcijas ar idėjas. 

Kiekvienoje kategorijoje bus įteikta po dvi kiekvienos pakategorės premijas – laureatui 

ir prizininkui. 

Viešo balsavimo būdu bus išrinktas vienas papildomas kiekvienos pakategorės 

laureatas (t. y. iš viso po viešo balsavimo bus įteiktos dvi premijos). 

Galutiniame vertinimo etape, be kokybės įvertinimo, dar bus atsižvelgiama į geografinę 

įvairovę, paraiškų, kuriuose siūlomos apstatytos aplinkos fizinės transformacijos ir kitų 

rūšių transformacijos idėjos, balansą, taip pat į kontekstinę įvairovę (miesto ar kaimo 

vietovės, smulkus ar stambesnis mastas ir pan.). 

Visi iš anksto atrinkti pavyzdžiai ir koncepcijos ir (arba) idėjos prieš galutinę atranką 

bus pristatyti specialioje naujojo europinio bauhauzo interneto svetainėje (žr. toliau). 

Kiekvienas premijos laureatas ne tik gaus piniginį prizą, bet ir galės pasinaudoti 

Komisijos užtikrinama žiniasklaidos partneryste, skirta specialiai komunikacijos veiklai. 

Visiems laureatams premijos bus įteiktos Europos Komisijos rengiamoje oficialioje 

ceremonijoje. 

Keturios kategorijos 

Kad vietos taptų gražesnės, tvaresnės ir įtraukesnės, mus domina: 
 

 

Ryšio su gamta atkūrimas 
 
Mus domina įkvepiantys pavyzdžiai gražių, tvarių ir įtraukių projektų, 
kuriais asmenys ir bendruomenės priartinami prie gamtos, 
prisidedama prie natūralių ekosistemų atkūrimo ir užkertamas kelias 
biologinės įvairovės nykimui arba kuriais raginama persvarstyti savo 
santykį su gamta iš perspektyvos, orientuotos į gyvenimą, o ne į 
žmogų. 
 
Pavyzdžiai gali būti susiję su fizine vietų transformacija ir parodyti, 
kaip nauja, atnaujinta arba atkurta apstatytoji aplinka ir viešosios 
erdvės gali prisidėti prie natūralių ekosistemų (įskaitant dirvožemį ir 
vandens apytaką) ir biologinės įvairovės apsaugos, atnaujinimo 
ir (arba) atkūrimo. Svarbus fizinės transformacijos aspektas galėtų 
būti gamtinių sprendimų ir medžiagų naudojimas. 
 
Transformacija taip pat turėtų skatinti socialinę įtrauktį, pavyzdžiui, 
įvertinant vietos įperkamumą ir prieinamumą, jos aplinkos 
išsaugojimą ir atkūrimą laikant bendra užduotimi, kurią 
bendradarbiaudama vydo visa bendruomenė, arba naudojant 
žaliąsias zonas kaip skirtingų rajonų jungtis, bendras, kartu 
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naudojamas erdves. Transformacija turėtų gerinti bendruomenės 
potyrių kokybę, pavyzdžiui, atsižvelgiant į vietos kultūros tradicijas 
bei paveldą ir vietos poreikius. 
 
Pavyzdžiai gali būti ir nesusiję su fizine transformacija, bet parodyti, 
kaip įvykiai, veikla, procesai, produktai gali padėti patirti buvimo 
gamtos dalimi jausmą ir keisti požiūrį į gamtą. Tai gali būti 
kaimynystės, vietos iniciatyvos, meno iniciatyvos ir festivaliai, 
švietimo ir mokymosi iniciatyvos ir kt. 
 
Visi pavyzdžiai turi parodyti, kaip jie tuo pat metu prisideda prie 
tvarumo, įtraukumo ir žmonių potyrių kokybės. Jie taip pat turėtų 
iliustruoti, kaip skatinamas tarpdalykiškumas, būti pagrįsti 
dalyvaujamaisiais procesais, į kuriuos įtraukiamos atitinkamos 
bendruomenės, ir parodyti, kad gali būti atkartojami pasaulinius 
uždavinius sprendžiant vietoje. 

 

 

Bendrystės jausmo atgaivinimas 
 
Mus domina įkvepiantys gražių, tvarių ir įtraukių projektų, kurie 
padeda pajusti bendrystės jausmą, suteikti dvasią ar prasmę 
vietoms, bendruomenėms (kur asmenys priklauso grupei) ar 
gėrybėms ir kuriuose reiškiasi įvairovė, pavyzdžiai. 
 
Pavyzdžiai gali būti susiję su fizine vietų transformacija ir parodyti, 
kaip nauja, atnaujinta, rekonstruota ar atkurta apstatytoji aplinka 
(įskaitant viešąsias erdves) gali sietis su vietos istoriniu paveldu ir 
tradicijomis arba su šiuolaikinių demografinių realijų vietos 
ypatumais, kultūros ir meno dinamika ir gyvenimo būdu. Jie taip pat 
gali parodyti, kaip regeneraciniai procesai gali padėti atkurti 
pasididžiavimą arba formuoti į ateitį orientuotus bendruomenių 
užmojus vietos ar regionų lygmeniu. Svarbus aspektas galėtų būti 
erdvių pritaikymas, orientuotas į teigiamus mainus tarp kartų ir 
bendruomenės kūrimą.  
 
Pavyzdžiai taip pat gali būti susiję su produktų, procesų ar verslo 
modelių, grindžiamų vietos kultūra, tradicijomis, praktine patirtimi, 
amatais ir šiuolaikine įvairove bei kūrybiškumu, kūrimu. Tai gali būti 
mada, baldai ar interjero dizainas, taip pat maistas ar kiti mūsų 
kasdienio gyvenimo atributai, kurie suteikia bendrystės jausmą 
vietos mastu. Be to, tai gali būti tradicinių žinių, praktinės patirties ir 
įgūdžių perdavimas ir jų integravimas į naujus gamybos ar verslo 
modelius. 
 
Visi pavyzdžiai turi parodyti, kaip jie tuo pat metu prisideda prie 
tvarumo, įtraukumo ir žmonių potyrių kokybės. Jie taip pat turėtų 
iliustruoti, kaip  skatinamas tarpdalykiškumas, būti pagrįsti 
dalyvaujamaisiais procesais, į kuriuos įtraukiamos atitinkamos 
bendruomenės, ir parodyti, kad gali būti atkartojami pasaulinius 
uždavinius sprendžiant vietoje. 
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Pirmumas vietoms ir žmonėms, kuriems to labiausiai 
reikia 
 
Mus domina įkvepiantys pavyzdžiai gražių, tvarių ir įtraukių projektų, 
padedančių patenkinti teritorijų, bendruomenių ir asmenų, kuriems 
dėl ekonominių, socialinių ar fizinių ypatumų reikia ypatingo ir 
neatidėliotino dėmesio, poreikius. 
 
Pavyzdžiai gali būti susiję su teritorijų, įskaitant mažus kaimus, 
kaimo vietoves, miestus, kuriuose mažėja gyventojų, apleistus 
miestų rajonus ir apleistas pramonės teritorijas, fizine transformacija 
ir atkūrimu. Tai gali būti plataus užmojo socialinio būsto projektai ir 
apstatytos aplinkos pertvarkymas, atnaujinimas, atkūrimas siekiant 
kovoti su segregacija ir izoliacija, taip pat patenkinti konkrečius 
pažeidžiamiausių grupių ir asmenų, pavyzdžiui tų, kuriems gresia 
atskirtis, skurdas arba benamystė, poreikius. Pavyzdžiai taip pat gali 
iliustruoti, kaip pažangiai taikant universalumo principą apstatytai 
aplinkai transformuoti galima spręsti neįgaliesiems kylančias 
prieinamumo problemas, taip pat palengvinti senėjimo naštą.  
 
Pavyzdžiai gali būti ir nesusiję su fizine transformacija, bet parodyti, 
kaip bendruomenės paslaugos, nauji būdai suburti įvairias 
bendruomenes (pvz., kelias kartas) ir (arba) įvairios funkcijos 
(būstas, socialinė įtrauktis, švietimas bei mokymas ir kt.) kartu gali 
padėti rasti naujų sprendimų konkretiems poreikiams tenkinti. 
Pavyzdžiai taip pat gali būti nuosavybės ir verslo modeliai, tokie kaip 
antispekuliacijos sistemos ir kooperaciniai nuomos modeliai 
brangiose miestų zonose.  
 
Visi pavyzdžiai turi parodyti, kaip jie tuo pat metu prisideda prie 
tvarumo, įtraukumo ir žmonių potyrių kokybės. Jie taip pat turėtų 
iliustruoti, kaip skatinamas tarpdalykiškumas, būti pagrįsti 
dalyvaujamaisiais procesais, į kuriuos įtraukiamos atitinkamos 
bendruomenės, ir parodyti, kad gali būti atkartojami pasaulinius 
uždavinius sprendžiant vietoje. 

 
 

 

Žiedinės pramonės ekosistemos formavimas ir gyvavimo 
ciklu grindžiamos koncepcijos rėmimas 
 
Mus domina įkvepiantys gražių, tvarių ir įtraukių projektų, 
padedančių transformuoti pramonės ekosistemas siekiant tvaresnės 
praktikos taikant žiediškumo principą, atsižvelgiant į svarbius 
socialinius aspektus, pavyzdžiai. 
 
Pavyzdžiai gali būti susiję su konkrečių vertės grandinių elementų – 
nuo žaliavų tiekimo iki atliekų perdirbimo įvairiose ekosistemose, nuo 
statybos iki tekstilės ir gyvenimo būdo sektorių (baldų, dizaino ir kt.) 
– transformacija. Tinkami pavyzdžiai galėtų būti nauji procesai, 
naujos medžiagos, tvarūs gamtiniai sprendimai ir produktai arba 
nauji verslo modeliai, teikiantys aiškią naudą dėl tvarumo ir 
žiediškumo, taip pat gerinantys visų gyvenimo kokybę. Čia turėtų būti 
atitinkamai integruoti įperkamumo ir socialinės įtraukties aspektai.    
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Pavyzdžiai taip pat gali būti projektai, kuriais siekiama šviesti, ugdyti 

įgūdžius ir spręsti uždavinius, susijusius su pramonės ekosistemos 

transformacija siekiant tvarumo ir žiediškumo, arba propaguojami 

nauji ekonominiai modeliai, ypač socialinėje ir artumo ekonomikoje, 

taip pat iniciatyvos, kuriomis transformuojant pramonės ekosistemą 

arba procesus taip pat prisidedama prie vietovės ar regiono 

socialinio ir ekonominio vystymosi. Be to, tai gali būti metodai, 

priemonės ar gairės, kurie palengvina (savarankišką) įvairių rūšių 

prekių ir paslaugų žiediškumo vertinimą.  

Visi pavyzdžiai turi parodyti, kaip jie tuo pat metu prisideda prie 
tvarumo, įtraukumo ir žmonių potyrių kokybės. Jie taip pat turėtų 
iliustruoti, kaip skatinamas tarpdalykiškumas, būti pagrįsti 
dalyvaujamaisiais procesais, į kuriuos įtraukiamos atitinkamos 
bendruomenės, ir parodyti, kad gali būti atkartojami pasaulinius 
uždavinius sprendžiant vietoje. 

 
  

  

Paraiškų teikimo tvarka 

Paraiškos skirti naujojo europinio bauhauzo premiją teikiamos specialioje naujojo 
europinio bauhauzo platformoje. 

Esami pavyzdžiai (A pakategorė) arba koncepcijos ar idėjos (B pakategorė) turi būti 
išsamiai aprašyti paraiškos formose, atsižvelgiant į tai, kurioje pakategorėje 
nusprendėte teikti paraišką. 

Užpildytoje paraiškos formoje visų pirma turi būti išsamiai paaiškinta, kaip ir kodėl 
pavyzdys arba jūsų projektas ar koncepcija įkūnija tris esmines naujojo 
europinio bauhauzo iniciatyvos vertybes, taip pat apibūdintas naujoviškumas. 
Be to, B pakategorės paraiškose turi būti išsamiai pristatyti planuojami tolesnio 
koncepcijos ar idėjos plėtojimo arba įgyvendinimo veiksmai. 

Paraiškas galima teikti vienoje kategorijoje ir vienoje pakategorėje. Vienas 
paraiškos teikėjas gali teikti kelias paraiškas, jei jos yra susijusios su skirtingais 
pavyzdžiais arba koncepcijomis ar idėjomis. Tam pačiam paraiškų teikėjui nebus 
leidžiama teikti kelių paraiškų, susijusių su tuo pačiu pavyzdžiu arba koncepcija ar 
idėja, skirtingose kategorijose ar pakategorėse. 

Paraiškų teikimo laikotarpis prasidės 2022 01 18 ir baigsis 2022 03 07 19:00 (Vidurio 
Europos laiku). 

Paraišką skirti Naujojo europinio bauhauzo premiją gali teikti asmuo (asmenys) arba 
organizacija (-os) (teritorinė administracija, projekto vykdytojas ar organizatorius ir kt.). 
Leidžiamos bendros kelių asmenų arba kelių organizacijų paraiškos. Paraiškos formoje 
turi būti paaiškintas kiekvieno paraišką teikiančio (-ų) subjekto (-ų) vaidmuo tame 
projekte. 
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Paraišką skirti Kylančių naujojo europinio bauhauzo žvaigždžių premiją gali teikti 
asmenys, kurie šio kvietimo galiojimo pabaigos dieną, t. y. 2022 03 07., bus ne vyresni 
kaip 30 metų, arba tokių asmenų grupės. 

Paraiškų teikėjai gali išsaugoti jau užpildytas paraiškos formos dalis, kad prieš oficialiai 
pateikiant paraišką jos juodraštyje būtų galima toliau pildyti informaciją ir atlikti 
pakeitimus. Paraiškų teikėjų prašoma įsitikinti, kad jų paraiškos buvo oficialiai pateiktos 
iki pateikimo termino. Oficialiai nepateiktų paraiškų, kurios suėjus galutiniam terminui 
vis dar yra juodraščio būsenos, vertinimo komitetas nenagrinės. Stenkitės nepateikti 
paraiškos paskutinę valandą iki paraiškų teikimo pabaigos, nes maždaug tuo metu 
svetainės apdorojimo pajėgumai gali šiek tiek sumažėti. 
 

Kas sudaro premiją? 

Kiekvienos kategorijos ir pakategorės laureatai (po vieną kiekvienoje kategorijoje ir 

pakategorėje, t. y. iš viso 8 laureatai) bus apdovanoti piniginiu prizu:   

- 30 000 EUR bus skirta Naujojo europinio bauhauzo premijų laureatams ir  

- 15 000 EUR – Kylančių naujojo europinio bauhauzo žvaigždžių premijos 

laureatams. 

Kiekvienos kategorijos ir pakategorės prizininkai (po vieną kiekvienoje kategorijoje ir 

pakategorėje, t. y. iš viso 8 prizininkai) bus apdovanoti piniginiu prizu:   

- 20 000 EUR bus skirta Naujojo europinio bauhauzo pakategorės prizininkams ir  

- 10 000 EUR – Kylančių naujojo europinio bauhauzo žvaigždžių pakategorės 

prizininkams. 

Per viešą balsavimą išrinkti kiekvienos pakategorės laureatai (iš viso dvi publikos 

premijos) bus apdovanoti piniginiu prizu – 30 000 EUR (A pakategorė) ir 15 000 EUR 

(B pakategorė). 

Visi laureatai ir prizininkai taip pat gaus po komunikacijos paketą (kurį, pvz., sudarys 

apmokėtas pristatymas žiniasklaidoje, galimybė sukurti trumpą dokumentinį filmą, 

projekto pristatymo ir reklamos potencialiems rėmėjams gairės).   

Atrankos procesas 

Laureatų ir prizininkų (iš viso 18) atranką rengs ir tikrins iš Komisijos tarnybų atstovų 

sudarytas vertinimo komitetas. Komitetas užtikrins, kad būtų laikomasi taikomų 

taisyklių, be kita ko, susijusių su interesų konfliktu. 

Atranka bus vykdoma keliais etapais. 

2022 m. kovo mėn. 

Pirmuoju etapu vertinimo komitetas peržiūrėjęs visas paraiškas nustatys, ar jos 

atitinka reikalavimus. 

2022 m. kovo–balandžio mėn. 

Antruoju etapu Komisijos tarnybos atrinks išorės ekspertus, vertinsiančius paraiškas. 

Komisija paskelbs specialų kvietimą pareikšti susidomėjimą, kad rastų ekspertų, 
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turinčių reikiamos patirties, susijusios su naujuoju europiniu bauhauzu. Atrinkti 

ekspertai įvertins paraiškas ir skirs balus pagal toliau nurodytus premijos skyrimo 

kriterijus. Kiekvieną reikalavimus atitinkančią paraišką vertins du skirtingi ekspertai. Po 

šio pirmojo vertinimo proceso bus sudarytas trumpasis sąrašas – 40 geriausiai įvertintų 

paraiškų (t. y. po penkis finalininkus keturiose kategorijose abiejose pakategorėse). Jei 

tarp tų 40 geriausių paraiškų nebus nė vieno pavyzdžio arba koncepcijos ar idėjos iš 

vienos ar daugiau valstybių narių, geriausiai įvertintas šios (šių) valstybės (-ių) narės (-

ių) projektas bus įtrauktas į 40 finalininkų sąrašą siekiant užtikrinti subalansuotą 

geografinį pasiskirstymą.  

2022 m. balandžio–gegužės mėn. 

Trečiuoju etapu finalininkų paraiškos bus paskelbtos viešo balsavimo svetainėje, kad 

visuomenė galėtų balsuoti ir būtų išrinkti du publikos laureatai. Balsuoti galės visi 

norintys fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys galiojantį e. pašto adresą. Balsavimas 

vyks naudojantis saugia internetine sistema. Kiekvienas balsuotojas bus kviečiamas 

balsuoti už 3 skirtingas paraiškas abiejose pakategorėse. Bus atrinktos daugiausiai 

balsų surinkusios paraiškos abiejose pakategorėse. 

Ketvirtuoju etapu finalininkų paraiškas vertins galutinė ekspertų komisija, sudaryta iš 

9 narių. Galutinė ekspertų komisija bus atrinkta siekiant užtikrinti subalansuotą 

praktinės patirties įvairovę pagal tris naujojo europinio bauhauzo iniciatyvos aspektus 

(tvarumą, įtraukumą ir estetiką), taip pat lyčių ir geografinę pusiausvyrą. Nariai taip pat 

patvirtins, kad nėra jokių interesų konfliktų, susijusių su kuria nors iš finalininkų 

paraiškų. 

Galutinė komisija pasiūlys galutinį daugiausiai taškų surinkusių paraiškų sąrašą, 

atsižvelgdama ne tik į paraiškų kokybę, bet ir į šiuos papildomus kriterijus: 

  i)  geografinę įvairovę;  

ii)  paraiškų, kuriuose siūlomos apstatytos aplinkos fizinės transformacijos ir 

kitų rūšių transformacijos idėjos, balansą; 

iii) kontekstinę įvairovę (miesto ar kaimo vietovės, smulkus ar stambesnis 

mastas ir pan.). 

Kalbant apie geografinę įvairovę, galutinė komisija, atlikdama atranką, turės užtikrinti, 

kad: 

 premijos nebūtų skiriamos už paraiškas iš tų pačių valstybių narių1 abiejose tos 

pačios kategorijos pakategorėse ir. 

Galutinė komisija veiks bendro sutarimo principu. Nuolat išsiskiriant nuomonėms, 

sprendimai gali būti priimti 6 ekspertų balsų dauguma. 

Penktuoju etapu vertinimo komitetas, sudarytas iš Komisijos tarnybų atstovų, 

pirmiausia patikrins viso proceso tvarkingumą, peržiūrės viešo balsavimo rezultatus bei 

galutinės komisijos pasiūlymą ir sudarys atrinktų laureatų sąrašą (iš viso 10 – po vieną 

                                                             
1 Tai taikoma ir laureatams, ir prizininkams, taip pat publikos apdovanojimams. 
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kiekvienoje pakategorėje ir kategorijoje ir du publikos laureatai) ir prizininkų sąrašą (iš 

viso 8 – po vieną kiekvienoje pakategorėje ir kategorijoje).  

Jei šie du publikos laureatai patenka į galutinį 16 geriausiai įvertintų paraiškų, siūlomų 

galutinės komisijos, sąrašą, jie pakeičiami trečia geriausiai įvertinta toje pačios 

pakategorės ir kategorijos paraiška. 

Europos Komisija premijas atrinktiems laureatams ir prizininkams skirs atsižvelgdama 

į vertinimo komiteto rekomendacijas. 

Atitikties reikalavimams kriterijai 

Visos paraiškos skirti naujojo europinio bauhauzo premiją turi atitikti toliau išdėstytus 
kriterijus.  

1. Paraiška turi būti pateikta per internetinę platformą ne vėliau kaip 2022 03 07. 
19:00 (Vidurio Europos laiku).  

2. Paraiška turi būti parengta anglų kalba.  
3. Paraiškos teikėjas (-ai) turi būti: 

a) A pakategorės: asmuo (asmenys) arba organizacija (-os) (miestas ar 
regionas, rėmėjas, organizatorius), turintis (-ys) teisę atstovauti projektui. 
Paraišką gali teikti ES gyventojai ir ne ES gyventojai, jeigu jų projektai 
fiziškai įgyvendinti arba vykdomi ES; 

b) B pakategorės: asmuo arba asmenų grupė, kuris (-ie) yra koncepcijos ar 

idėjos autorius (-iai). Visi šios pakategorės paraiškų teikėjai 2022 03 07 

turi būti ne vyresni kaip 30 metų. Paraišką gali teikti ES gyventojai ir ne 

ES gyventojai, jeigu jų koncepciją ar idėją planuojama plėtoti ir įgyvendinti 

ES. 

4. Paraiškos teikėjui neturėtų būti taikomas draudimas dalyvauti procedūroje dėl 
vienos ar kelių Finansinio reglamento 136 straipsnyjei numatytų priežasčių. 

5. Dvigubas finansavimas griežtai draudžiamas, todėl ES premija jau apdovanotų 
projektų paraiškų konkursui teikti negalima. 

6. Paraiškas dėl projektų, koncepcijų ar idėjų, kuriems jau skirtas viešasis 
finansavimas, galima teikti, jei jiems nebuvo skirta ES premija. 

7. Ieškinio, susijusio su veikla, vykdoma pagal konkurso sąlygas, atveju atsako tik 
paraiškos teikėjas. 

8. Turi būti nurodytas teisinio atstovo vardas ir pavardė. 
9. Paraiškoje turi būti pateikta pagrindinė informacija apie darbą arba koncepciją ir 

jų autorius, taip pat: 
a) A pakategorės:  bent šešios (6) nuotraukos kartu su informacija apie jų 

autorių teises ir leidimu Europos Komisijai jas naudoti. Pavyzdžius, kurių 
negalima perteikti nuotraukomis, galima pateikti naudojant kitokią 
vaizdinę medžiagą (diagramas, brėžinius ir kt.); 

b) B pakategorės:  bent viena (1) koncepcijos ar idėjos nuotrauka arba 
vaizdinė medžiaga kartu su informacija apie jos autorių teises ir leidimu 
Europos Komisijai ją naudoti. 

10. Turi būti užpildyta visa interneto svetainėje pateikta paraiškos forma; būtina 
užpildyti visus privalomos informacijos laukelius. Kiekvienas paraiškos teikėjas 
turi pasirašyti prie paraiškos formos pridedamą pareiškimą apie privatumo 
apsaugą.  
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11. Paraiškos teikėjai paraiškos formoje turi aiškiai nurodyti kategoriją ir pakategorę, 
į kurių premiją pretenduoja.  

12. Tas pats projektas, pavyzdys, koncepcija ar idėja negali būti teikiamas keliose 
kategorijose arba abiejose pakategorėse. 

13. Tas pats (tie patys) pareiškėjas (-ai) gali pateikti daugiau nei vieną paraišką, 
tačiau tai turi būti skirtingos paraiškos (pavyzdžiai arba koncepcijos ar idėjos) 
skirtingose kategorijose ar pakategorėse, žr. 12 punktą. Tos pačios paraiškos 
du kartus pateikti neleidžiama. 

14. A pakategorės pavyzdžiai dar iki paraiškos teikimo dienos turi būti visiškai 
užbaigti. Visiškai užbaigti reiškia, kad projekte netrūksta jokių sudedamųjų dalių 
(nesvarbu, ar tai fizinės / materialios ar nematerialios sudedamosios dalys). Tai 
reiškia, kad materialiuose pavyzdžiuose negali būti jokių nepastatytų / nebaigtų 
fizinių elementų. Procesai, įrankiai, verslo modeliai, metodai ir kt. prieš pateikiant 
paraišką turi būti visiškai suprojektuoti. Jie taip pat turi būti įgyvendinti arba 
pritaikyti bent vienu konkrečiu atveju.   

15. Premijos (A pakategorė) skiriamos neseniai užbaigtiems projektams. Todėl A 
pakategorės pavyzdžiai turi būti visiškai užbaigti, bet neturėtų būti senesni nei 2 
metų (pagal projekto užbaigimo datą). 

16. B pakategorės reikalavimų neatitinka koncepcijos, prototipai ir sprendimai 
(įrankiai, metodai, idėjos, procesai ir kt.), kurių negalima atkartoti įvairiomis 
aplinkybėmis. Atkartojamumas reiškia, kad aiškiai apibūdinama, kaip šie 
pavyzdžiai bus realizuoti ateityje, pateikiant kuo daugiau įrodymų. 

17. Į B pakategorės premiją pretenduojančios koncepcijos ar idėjos gali būti 
įvairiame plėtotės etape: nuo pradinių koncepcijų iki prototipo lygmens. Kartu 
turėtų būti pateiktas plėtojimo planas, kuriame būtų išdėstyti numatomi tolesni 
šios koncepcijos ar idėjos plėtojimo, populiarinimo ir (arba) įgyvendinimo 
žingsniai, ypač iškart po paraiškos pateikimo einančiais metais. Koncepcijos ir 
idėjos gali būti susijusios su materialiais produktais (pastatais, pastatų 
kompleksais, medžiagomis, gyvenimo būdo produktais ir kt.), taip pat procesais, 
įrankiais ir metodais.  

Premijos skyrimo kriterijai 

Galutinį surinktų taškų skaičiumi pagrįstą sąrašą sudaro ir laureatus bei prizininkus 
patvirtina vertinimo komitetas, kurio nariai yra Europos Komisijos atstovai, visapusiškai 
atsakingi už tinkamą toliau išdėstytais premijos skyrimo kriterijais pagrįstą vertinimą ir 
jo rezultatus. 

Naujojo europinio bauhauzo premijos 

a) Projektas yra pavyzdinis, pažangiausias pasirinktoje premijos kategorijoje. Iš 
konkrečios kategorijos projektų turi būti matoma, kaip pavyzdiniu būdu buvo 
puoselėjamos ir derinamos visos trys esminės vertybės: tvarumas, estetikas ir 
įtraukumas. (40 taškų iš 100) 

b) Įrodyti projekto rezultatai ir (arba) poveikis, atsižvelgiant į kiekvienos kategorijos 
reikalavimus. (20 taškų iš 100) 

c) Piliečių įtrauktis ir dalyvavimas. Ypatingas dėmesys bus skiriamas kokybiškam 
piliečių ir pilietinės visuomenės dalyvavimui kuriant ir (arba) įgyvendinant projektą. 
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Turėtų būti įrodyta, kad piliečių dalyvavimas projekte davė naudos ir buvo pasiūlyta kuo 
daugiau būdų spręsti pasaulinius uždavinius vietos lygmeniu. (20 taškų iš 100) 

d) Naujoviškumas, palyginti su vyraujančia praktika. (10 taškų iš 100) 

e) Didelis potencialas projektą įgyvendinti ir atkartoti skirtingomis aplinkybėmis, 
remiantis aiškiai dokumentuota ir pristatyta metodika bei principais. (10 taškų iš 100). 

Didžiausias už paraiškos kokybę skiriamų taškų skaičius – 100. Pagal kiekvieną 
kriterijų turi būti surinkta bent 50 proc. taškų. Tik šiuos minimalius kokybės reikalavimus 
tenkinančios paraiškos gali būti įtrauktos į finalininkų sąrašą. 

Kylančių naujojo europinio bauhauzo žvaigždžių premijos 

a) Projekto idėja ar koncepcija yra pavyzdinė, pažangiausia pasirinktoje premijos 
kategorijoje. Iš konkrečios kategorijos projektų ir koncepcijų turi būti matoma, kaip 
pavyzdiniu būdu gali būti puoselėjamos ir derinamos visos trys esminės vertybės: 
tvarumas, estetika ir įtraukumas. (50 taškų iš 100) 

b) Naujoviškumas, palyginti su vyraujančiomis koncepcijomis ir praktika. (25 taškai iš 
100) 

c) Plėtojimo plano aktualumas, kokybė ir pagrįstumas, ypatingą dėmesį skiriant 
veiksmams, numatytiems iškart po paraiškos pateikimo einančiais metais. (25 taškai iš 
100) 

Didžiausias už paraiškos kokybę skiriamų taškų skaičius – 100. Pagal kiekvieną 
kriterijų turi būti surinkta bent 50 proc. taškų. Tik šiuos minimalius kokybės reikalavimus 
tenkinančios paraiškos gali būti įtrauktos į finalininkų sąrašą. 

Papildomi premijų skyrimo kriterijai 

Tinkamai atsižvelgdama į paraiškų eiliškumą pagal pirmiau išvardytus premijos skyrimo 
kriterijus, galutinė komisija atsižvelgs į šiuos papildomus kriterijus: 

(i) geografinę įvairovę;  
(ii) paraiškų, kuriuose siūlomos apstatytos aplinkos fizinės transformacijos ir 

kitų rūšių transformacijos idėjos, balansą; 
(iii) kontekstinę įvairovę (miesto ar kaimo vietovės, smulkus ar stambesnis 

mastas ir pan.). 

Kalbant apie geografinę įvairovę, galutinė komisija turės užtikrinti, kad: 

• premijos nebūtų skiriamos už paraiškas iš tų pačių valstybių narių abiejose tos 
pačios kategorijos pakategorėse ir. 

 

Premijos teikimo atšaukimas 
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Komisija gali atšaukti konkursą arba nuspręsti neskirti bet kurios arba visų kategorijų 

premijos neprisiimdama įsipareigojimų atlyginti dalyvių nuostolius, jeigu: a) negauta nė 

vienos paraiškos, b) vertinimo komitetas negali išrinkti laureato kiekvienoje kategorijoje 

ir pakategorėje arba c) laureatai neatitinka reikalavimų arba jiems draudžiama dalyvauti 

konkurse.  

Suteiktos premijos atšaukimas  

Komisija gali atšaukti suteiktą premiją ir susigrąžinti visas išmokėtas sumas, jeigu 
sužino, kad: a) premija buvo gauta pateikus melagingą informaciją, sukčiaujant arba 
korupciniais būdais, b) laureatas neatitiko reikalavimų arba jam turėjo būti draudžiama 
dalyvauti konkurse, c) laureatas šiurkščiai pažeidė savo įsipareigojimus pagal pirmiau 
išdėstytas šio konkurso taisykles. 
  

 

i  136 straipsnis (L_2018193LT.01000101.xml (europa.eu)) 
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