
 

Įkvepiantiems projektams – 2021 m. 

naujojo europinio bauhauzo premijos 

 

Gairės paraiškų teikėjams 

Naujojo europinio bauhauzo tikslas – žaliojo kurso iniciatyvą paversti kultūrine, į žmogų 
orientuota, pozityvia ir realia patirtimi. Žaliąją bei skaitmeninę pertvarką ir tai, kaip ji 
padeda gerinti gyvenimo kokybę, turėtų pajusti, pamatyti ir patirti visi. Kad pasiektume 
su klimatu susijusius tikslus ir prisidėtume prie platesnio masto pertvarkos, pasaulinius 
uždavinius turime spręsti vietoje. 

Įsiliedamas į mūsų kasdienį gyvenimą, naujasis europinis bauhauzas skatina siekti 
geresnio sambūvio gražesnėse, tvaresnėse ir įtraukesnėse vietose.  

Jo tikslas – novatoriškai išreikšti tris pagrindinius aspektus: 

 tvarumo (taip pat žiediškumo),  

 estetikos (ir kitus su funkcionalumu nesusijusius patirties kokybės aspektus), 

 įtraukumo (taip pat prieinamumo ir įperkamumo).  

Pirmuoju iniciatyvos etapu daugiausia dėmesio skiriama projektavimui ir įtraukčiai, taip 
pat siekiama aiškiai apibrėžti veikimo mastą ir nustatyti naujojo europinio bauhauzo 
veiksmų prioritetus. Naujojo europinio bauhauzo iniciatyva norima užmegzti ryšį su 
menininkais, aktyvistais, dizaineriais, architektais, studentais, mokslininkais, 
inžinieriais, specialistais, politikos formuotojais ir visais suinteresuotais piliečiais. Jie 
kviečiami prisidėti prie šios iniciatyvos formavimo – rengti ir vesti pokalbius bei 
diskusijas ir per juos suformuluoti konkrečius įkvepiančius pavyzdžius, idėjas ir vizijas 
arba iššūkius ir poreikius. 

Iniciatyva taip pat siekiama sudaryti palankesnes sąlygas šiems dalyviams keistis 
žiniomis, idėjomis ir poreikiais – suteikti bendruomenėms galimybę plėtoti išties 
tarpdalykinius projektus, per kuriuos būtų galima rasti būdų visapusiškiau spręsti 
įvardytus vietos uždavinius.  

Norėdami paspartinti žaliąją pertvarką, prisidėti prie atsigavimo ir užtikrinti geresnį visų 
sambūvį, turime naudotis jau sukauptomis gausiomis žiniomis, patirtimi ir 
gebėjimais, taip pat ieškoti naujų vizijų, idėjų ir sprendimų.  

2021 m. premijos bus kūrimo etapo dalis ir jo kulminacija – jos paskatins sutelkti puikius 
pavyzdžius ir naujas idėjas, kurie galėtų įkvėpti naujojo europinio bauhauzo projekto 
vykdytojus ir padėti suformuluoti koncepciją.  

Premijomis bus pripažinti ir įvertinti dabartiniai laimėjimai, o jaunoji karta – paskatinta 
toliau plėtoti naujas koncepcijas ir idėjas.  Jomis bus suteiktas matomumas projektų 



pavyzdžiams ir koncepcijoms ar idėjoms, atskleidžiantiems, kaip trys – tvarumo, 
estetikos ir įtraukties – aspektai jau taikomi mūsų teritorijose, bendruomenėse ir 
praktikoje, arba tiesiantiems kelią į ateitį.  

Naujojo europinio bauhauzo vertybes atspindintys esami pavyzdžiai ar naujos idėjos ir 

koncepcijos, iš kurių bus galima semtis įkvėpimo plėtojant šią iniciatyvą, suskirstyti į 10 

kategorijų.  

Kiekvienoje iš dešimties 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 ne vyresnių kaip 30 metų jaunųjų talentų pateiktas 

koncepcijas ar idėjas. 

Visi iš anksto atrinkti projektų pavyzdžiai ir koncepcijos ar 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. 

Kiekvienos dešimties kategorijų pakategorės laureatams premija bus įteikta Europos 

Komisijos rengiamoje oficialioje ceremonijoje. 

 

10 kategorijų 

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

 

Statybos ir projektavimo metodai, medžiagos ir procesai 
Mus domina apstatytai aplinkai skirtų sprendimų pavyzdžiai, 
kuriais siekiama prisidėti prie klimato kaitos švelninimo, 
aplinkos apsaugos ir įperkamesnių bei įtraukesnių vietų 
kūrimo. Kokie naujoviški metodai ir medžiagos padeda siekti 
šio tikslo? Kokios priemonės gali padėti projektuoti ir bendrai 
kurti užtikrinant tvaresnius statybos ir planavimo procesus? 
 
 

 

Žiediškumo principu grindžiama statyba 
Mus domina pavyzdinės vietos ir (arba) fizinės vietovės, 
kuriose vadovaujamasi pakartotinio medžiagų naudojimo ir 
perdirbimo – vieno iš esminių Europos žaliojo kurso elementų 
– principais. Tai gali būti renovacijos arba pastatų, 
suprojektuotų visapusiškai laikantis žiediškumo principo, 
pavyzdžiai. Tokie pavyzdžiai turėtų mus įkvėpti savo grožiu ir 
dėl savo funkcijų ar prieinamumo – indėliu užtikrinant 
įtraukumą. 
 



 

Su apstatytos aplinkos ir gamtos bendra raida susiję 
sprendimai 
Mus domina pavyzdžiai, parodantys, kaip apstatyta aplinka gali 
prisidėti prie gamtos ir biologinės įvairovės apsaugos, 
atsižvelgiant į kultūrinius ir socialinius poreikius. Tokie 
pavyzdžiai galėtų būti susiję, pavyzdžiui, su kraštovaizdyje 
derančiais pastatais arba gyvosios gamtos integravimu į 
statinius. Jie turėtų atskleisti, kaip statant ir projektuojant gali 
būti paisoma ir skatinama laikytis biologinės įvairovės 
išsaugojimo arba vandens ir dirvožemio apsaugos principų. 
 
 

 

Atgaivintos miesto ir kaimo erdvės  
Mus domina simboliniai teritorijų atkūrimo pavyzdžiai, kuriuose 
derinamas tvarumas, estetika ir įtrauktis ir prie kurių gausiai ir 
aktyviai prisidėjo piliečiai ir visi suinteresuotieji subjektai.  Tokie 
pavyzdžiai galėtų būti apleistų ar probleminių miestų teritorijų 
pertvarkymas, teritorijų ar regionų, kuriuose patiriamas 
nuosmukis, atnaujinimas, pavyzdiniai projektai, kuriais 
siekiama įveikti segregaciją ir padaryti vietas prieinamas. 
 
 

 

Produktai ir gyvensena  
Mus domina produktai ir procesai, padedantys formuoti tvarią, 
įdomią ir įtraukią gyvenseną. Tai gali būti mada, baldai ar 
interjero dizainas, taip pat maistas ar kiti mūsų kasdienio 
gyvenimo atributai. 
 
 

 

Išsaugotas ir pertvarkytas kultūros paveldas  
Mus domina sėkmingi kultūros paveldo vertės padidinimo 
taikant tvarumo, estetikos ir įtraukties principus pavyzdžiai. Tai 
gali būti pavyzdiniai kultūros paveldo išsaugojimo padidinant jo 
prieinamumą visiems arba paveldo infrastruktūros 
pertvarkymo siekiant aukštų socialinių tikslų ir mažo anglies 
dioksido pėdsako modeliai.  
 
 

 

Naujos susitikimų ir mainų vietos 
Mus domina įkvepiantys erdvių panaudojimo konstruktyvių 
mainų ir bendruomenių kūrimo tikslais pavyzdžiai. Tai gali būti 
viešųjų erdvių, kaip antai gatvių, aikščių ir parkų, galimybių 
plėtotės ir naudojimo pavyzdžiai arba itin įdomūs 
bendruomenės centrų, bendruomenės sodų ar bendros 
kūrybos vietų modeliai, kuriuose stilius dera su aiškiu socialiniu 
tikslu ir tvarumu.   
 



 

Kultūros, meno ir bendruomenių telkimas 

Mus domina meno poveikio tvariam bendruomenių kūrimui 

pavyzdžiai. Tai gali būti bendruomenes suburiantys festivaliai 

ir kultūriniai ar kitokie renginiai. Tokie pavyzdžiai gali būti 

istorijų pasakojimas, kuriuo prisidedama prie socialinės 

įtraukties ir žaliojo kurso, arba menu bei kultūra grindžiama 

pertvarkos veikla, padedanti didinti socialinę sanglaudą ir 

ugdyti bendrą atsakomybę už konkrečią erdvę. 

 

 

Moduliniai, lengvai pritaikomi ir mobilūs būsto sprendimai  

Mus domina naujoviški intervencijų ir (arba) būsto sprendimai, 

kuriais, laikantis aukštų estetikos ir tvarumo standartų, 

patenkinami laikini, neatidėliotini poreikiai. Be kita ko, tai gali 

būti tokioms dinamiškoms ekosistemoms kaip universitetų 

bendrabučiai skirti moduliniai sprendimai, kuriems būdingas 

nežymus aplinkosauginis pėdsakas ir kurie suteikia grožio 

pojūtį.  

 

 

Tarpdalykinio švietimo modeliai 
Mus domina švietimo modeliai ir metodai, kuriais į mokymo 
programų turinį ir mokymosi procesą integruojamos tvarumo, 
įtraukties ir estetikos vertybės. Be kita ko, tai gali būti 
novatoriški specialistų mokymo modeliai, grindžiami 
tarpdalykine mokslo, meno ir socialinių mokslų sąsaja.  

 
 
 
 

Paraiškų teikimo tvarka 

Paraiškos skirti premiją teikiamos naujojo europinio bauhauzo interneto svetainėje.  

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

Paraiškoje visų pirma turi būti itin išsamiai paaiškinta, kaip ir kodėl projekto pavyzdys 
arba idėja ar koncepcija įkūnija tris esmines naujojo europinio bauhauzo 
iniciatyvos vertybes, taip pat apibūdintas naujoviškumo aspektas. Be to, B 
pakategorės paraiškose turi būti išsamiai pristatyti planuojami tolesnio koncepcijos ar 
idėjos vystymo arba įgyvendinimo veiksmai. 

Paraiškos teikiamos nuo 2021 m. balandžio 23 d. iki 2021 m. birželio 1 d. 

Paraišką skirti Naujojo europinio bauhauzo premiją gali teikti asmuo (asmenys) ir 
organizacija (-os) (teritorinė administracija, projekto vykdytojas ar organizatorius ir kt.), 
turintis (-ys) teisę atstovauti iniciatyvai. Leidžiama teikti ir bendras paraiškas.  

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_lt


Paraiškoje turi būti paaiškintas paraišką teikiančio (-ų) subjekto (-ų) vaidmuo projekte1. 

Paraišką skirti „Kylančių naujojo europinio bauhauzo žvaigždžių“ premiją gali teikti 
asmenys, kurie šio kvietimo galiojimo pabaigos dieną, t. y. 2021 m. birželio 1 d., bus 
ne vyresni kaip 30 metų, arba tokių asmenų grupės. 

Paraiškų juodraščiai gali būti keičiami, bet pateiktų paraiškų tobulinti nebegalima.  
 

Kas sudaro premiją? 

Kiekvienos kategorijos ir pakategorės laureatai (po vieną laureatą kiekvienoje 

kategorijoje ir kiekvienoje pakategorėje) bus apdovanoti piniginiu prizu:   

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

- 15 000 EUR – „Kylančių naujojo europinio bauhauzo žvaigždžių“ premijų 

laureatams. 

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

pristatymas žiniasklaidoje, galimybė sukurti trumpą dokumentinį filmą, projekto 

pristatymo potencialiems rėmėjams gairės).  

 

Atrankos procesas 

Laureatų atranką organizuos 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. 

Pirmuoju etapu vertinimo komitetas peržiūrėjęs visas paraiškas nustatys, ar jos 

atitinka reikalavimus. 

Antruoju etapu visos reikalavimus atitinkančios paraiškos bus paskelbtos interneto 

svetainėje, kad visuomenė galėtų balsuoti. Balsuoti galės tik asmenys ir subjektai, iki 

2021 m. gegužės 31 d. užsisakę naujojo europinio bauhauzo naujienlaiškį. Balsavimas 

vyks naudojantis saugia internetine sistema. Kiekvienas asmuo ar subjektas galės 

balsuoti už 1 kiekvienos kategorijos ir pakategorės projektus.  

Trečiuoju etapu tris daugiausia balsų surinkusius kiekvienos kategorijos ir 

pakategorės projektus vertins komisija, susidėsianti iš organizacijų, kurios iki 2021 m. 

gegužės 31 d.  pateikė paraiškas tapti oficialiomis naujojo europinio bauhauzo 

partnerėmis  ir kurių logotipas iki birželio 15 d. bus paskelbtas naujojo europinio 

bauhauzo iniciatyvos interneto svetainėje, atstovų. Kiekvienos organizacijos partnerės 

bus paprašyta užpildyti vertinimo formas ir skirti taškų remiantis toliau nurodytais 

premijos skyrimo kriterijais. 

                                                             
1  Toliau šiame dokumente projektas suprantamas kaip: A pakategorėje – esamo projekto pavyzdys, B 
pakategorėje – koncepcija ar idėja. 



Ketvirtuoju etapu vertinimo komitetas, patikrinęs, ar tinkamai įgyvendinti ankstesni 

etapai, ir įvertinęs partnerių balsavimo rezultatus, parengs atrinktų laureatų sąrašą.  

Jeigu dvi ar daugiau geriausiai įvertintų vienos kategorijos paraiškų surinks tiek pat 

taškų, laimėjusiu bus paskelbtas projektas, parengtas ar įgyvendintas valstybėje 

narėje, iš kurios pateiktų paraiškų nė viena kita nėra atitinkamos pakategorės laureatė, 

su sąlyga, kad kita (-os) geriausiai įvertinta (-os) paraiška (-os) yra iš valstybės narės, 

iš kurios pateikta kitos kategorijos paraiška yra viena iš tos pakategorės laureačių.  

Europos Komisija atrinktiems laureatams premijas skirs atsižvelgdama į vertinimo 

komiteto rekomendacijas. 

Nors projektą galima pateikti pagal skirtingas kategorijas, už jį gali būti skiriama tik 

viena premija. Jeigu tas pats projektas bus geriausiai įvertintas keliose kategorijose, 

vertinimo komitetas nuspręs, kurioje kategorijoje už jį skirti premiją. Kitose kategorijose 

premija bus skirta už antrą po minėtojo projekto daugiausia taškų surinkusį projektą. 

Atkreipiame dėmesį, kad priimamos tik išsamiai užpildytos paraiškų formos, kuriose 

nieko netrūksta. 

 

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 2021 m. 
birželio 1 d. 11:59:59 (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 projektų 
pavyzdžiai fiziškai įgyvendinti arba sukurti ES; 

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

idėjos autorius (-iai). Visi šios pakategorės paraiškų teikėjai 2021 m. 

gegužės 31 d. turi būti ne vyresni kaip 30 metų. Paraišką gali teikti ES 

gyventojai ir ne ES gyventojai, jeigu jų koncepciją ar idėją planuojama 

vystyti ir įgyvendinti ES. 

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

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

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

7. Turi būti nurodytas teisinio atstovo vardas ir pavardė. 
8. Paraiškoje turi būti pateikta pagrindinė informacija apie projekto pavyzdį, idėją 

ar 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; 



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. 

9. 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.  

10. Paraiškoje turi būti aiškiai nurodyta viena iš dešimties premijos kategorijų.  
11. Jeigu tas pats projektas teikiamas pagal kelias kategorijas, dėl kiekvienos iš jų 

turi būti pateikta atskira paraiška.  
12. A pakategorės projektų pavyzdžiai dar iki paraiškos teikimo dienos turi būti 

užbaigti. Koncepcijos, prototipai ir sprendimai (priemonės, metodai, idėjos), 
kurie nebuvo įgyvendinti realiomis aplinkybėmis, reikalavimų neatitinka. 

13. Į B pakategorės premiją pretenduojančios koncepcijos ar idėjos gali būti 
įvairiame vystymo etape: nuo pradinių koncepcijų iki prototipo lygmens. Kartu 
su jomis turėtų būti pateiktas vystymo planas, kuriame būtų išdėstyti numatomi 
tolesni šios koncepcijos ar idėjos vystymo, populiarinimo ir (arba) įgyvendinimo 
žingsniai, ypač metais po paraiškos pateikimo. 

 

Premijos skyrimo kriterijai 

Galutinį surinktų taškų skaičiumi pagrįstą sąrašą sudaro ir laureatus atrenka 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) Projekto pavyzdinis pobūdis pasirinktoje premijos kategorijoje. Iš konkrečios kategorijos 
projektų turi būti matoma, kaip pavyzdiniu būdu buvo puoselėjamos ir derinamos esminės 
tvarumo, estetikos ir įtraukties vertybės. (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. Turėtų būti įrodyta, 
kad piliečių dalyvavimas projekte davė naudos. (20 taškų iš 100) 

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

e) Didelis potencialas projektą įgyvendinti skirtingomis aplinkybėmis, remiantis aiškiai dokumentuota ir 

pristatyta metodika bei principais. (10 taškų iš 100) 

Kylančios naujojo europinio bauhauzo žvaigždės 

a) Projekto pavyzdinis pobūdis pasirinktoje premijos kategorijoje. Iš konkrečios kategorijos 
idėjų ir koncepcijų turi būti matoma, kaip pavyzdiniu būdu gali būti puoselėjamos ir derinamos 
esminės tvarumo, estetikos ir įtraukties vertybės. (50 taškų iš 100) 



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

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

Didžiausias už paraiškos kokybę skiriamų taškų skaičius – 100. Pagal kiekvieną kriterijų turi 
būti surinkta bent 50 proc. taškų. Tik šį minimalų kokybės reikalavimą tenkinančios paraiškos 
bus įtrauktos į surinktų taškų skaičiumi pagrįstą sąrašą. 

Premijos teikimo atšaukimas 

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 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. 
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