
 

 

 

INFORMACIJA PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS 

 

„Europos burių“ rinkimų taisyklės: 

1. Projektas turi būti bent iš dalies finansuotas 2014–2020 m. ES fondų lėšomis. 

2. Projektas nebūtinai turi būti baigtas, tačiau būtinai sėkmingai įgyvendinęs didžiąją dalį (daugiau 

negu 51 proc.) savo veiklų ir/arba turėti aiškų rezultatą. 

3. Projekto lėšos turi būti panaudotos skaidriai ir tinkamai, projektas ir jo vykdytojas turi būti 

nepriekaištingos reputacijos, nekelti abejonių visuomenei ir partneriams. 

4. Rinkimuose dalyvauti gali tik 2014-2020 m. finansavimo laikotarpio projektai.  

 

„Europos burių“ nominacijos: 

1. Už investicijas į žmogų  

Nominacijoje pristatomi ir apdovanojami projektai, kurie ES investicijas tikslingai ir efektyviai panaudojo 

socialinėms iniciatyvoms kurti, pažeidžiamų visuomenės grupių atskirčiai mažinti bei integracijai stiprinti. 

Apdovanojimu dėmesys atkreipiamas į tuos projektų įgyvendintojus, kurie augina visuomenės socialinį bei 

bendruomeninį kapitalą, stiprina pažeidžiamų grupių socialinius įgūdžius bei didina galimybių erdvę. 

2. Už proveržį į užsienio rinkas  

Įmonės, ES investicijas panaudojusios nuosekliai, tikslingai ir ambicingai plėtrai į užsienio rinkas. 

Apdovanojamos įmonės, išauginusios savo eksporto apimtis ir radusios verslo nišą net ir tolimiausiuose 

pasaulio kampeliuose. Pasaulis neturi ribų ir mes tai galime paliudyti savo pavyzdžiu. 

3. Už suteiktas galimybes augti  

Nominacijoje pristatomi ir apdovanojami projektai, kurių metu ES investicijos panaudotos siekiant  tobulinti 

darbuotojų įgūdžius, kelti jų kvalifikaciją bei padėti į darbo rinką integruotis kuo didesniam skaičiui žmonių, 

susiduriančių su sunkumais. Kiekvienas iš mūsų gali daugiau nei daro šiuo metu.  

4. Už inovatyviausius sprendimus  

Inovacijos – ne tik pramonės, bet ir visos visuomenės ateitis, todėl šiuo apdovanojimu siekiama atkreipti 

dėmesį ir pagerbti įmones, nepabijojusias iššūkių ir ES investicijas nukreipusias į ambicingus inovacijas 

skatinančius projektus. Įmonės, savo veikloje įdiegusios naujas technologijas ar procesus, investavusios į 

inovatyvių produktų bei paslaugų kūrimą ir toliau nemažinančios pagreičio – realiausios kandidatės būti 

įvertintos šioje nominacijoje. 

 

 

 



 

5. Už šiuolaikiškos aplinkos kūrimą  

Gyvenamoji aplinka mus veikia labiau nei manome – ji gali įkvėpti, sutelkti, auginti ir skatinti pokyčius. 

Projektai, kurių metu ES investicijos buvo nukreipiamosios į viešosios aplinkos gražinimą, jos 

infrastruktūros atnaujinimą, gerinimą bei pritaikymą šiuolaikinių žmonių poreikiams negali likti nepastebėti. 

Už tuos, kurie nepamiršta pasirūpinti, mus supančia aplinka ir girdi visų poreikius.  

6. Už įdomiausią smulkaus verslo projektą 

Dideli darbai prasideda nuo mažų žingsnių, tad šioje nominacijoje pristatomi ir apdovanojami tie, kurie 

ryžosi žengti pirmuosius žingsnius, pristatydami rinkoje dar nematytus, naujus ir inovatyvius produktus, 

prekės ženklus ar paslaugas. Nominacija skirta tiems, kurie pasinaudodami ES investicijomis jas nukreipė į 

smulkaus verslo projektus ieškodami netradicinių kelių verslo nišoms užkariauti bei naujų produktų ar 

paslaugų paklausai kurti. 

 

„Europos burių“ vertinimo kriterijai: 

1. Projekto naujumas, originalumas 

2. Projekto atitikimas tikslinių grupių poreikiams 

3. Projekto rezultatų viešinimas 

4. Tęstinumas ir projekto rezultatų poveikis 


