MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ
APIE EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ NAUDĄ
KONKURSO NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Moksleivių kūrybinių darbų Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansuojamų projektų naudos vietinei bendruomenei ar
poveikiu konkretaus regiono plėtrai konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio konkurso dalyvius, konkurso organizavimo,
darbų vertinimo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.

16. Darbą pateikiantis mokinys, pateikdamas darbą konkursui, atstovaujamos klasės, klasių ar moksleivių grupės vardu sutinka, jog
greta darbo, jo santraukos, ištraukų, visada būtų nurodytas mokymo įstaigos pavadinimas ir klasė (arba klasės).
17. Konkurso organizatorius ir koordinatorius įsipareigoja neviešinti konkurso dalyvių kontaktinės informacijos.

2. Konkurso tikslas – skatinti moksleivius domėtis ES investicijų galimybėmis, konkrečių projektų rezultatais, poveikiu ir kūrybiškai tai
pateikti, parodyti kitiems.
3. Konkursą inicijuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – konkurso iniciatorius). Konkurso koordinatoriaus funkcijas
atlieka UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“.

DARBŲ VERTINIMAS
18. Konkurso koordinatorius sudaro darbų vertinimo komisiją.
19. Vertindama darbus kiekvienoje kategorijoje komisija vadovaujasi šiais kriterijais:

4. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos mokyklų 10-12 klasių mokinių parengti darbai. Rengiant darbus dalyvauti gali visa klasė (viena klasė
arba jungtinė klasių grupė) arba moksleivių grupė.

19.1. darbo atitikimas pasirinktai kategorijai;

5. Darbą pateikia klasę, klasių ar moksleivių grupę atstovaujantis mokinys.

19.3. kūrybinės grupės narių bendradarbiavimas rengiant darbą;

6. Konkursui teikiami kūrybiniai darbai turi atspindėti ES struktūrinių fondų finansuojamų projektų naudą vietinei bendruomenei ar
poveikį konkretaus regiono plėtrai.
7. Konkursui darbus galima pateikti šioms trims kategorijoms:
7.1. Naudingiausias ES struktūrinių fondų finansavimo panaudojimas infrastruktūros (pvz., transporto, turizmo, sveikatos,
socialinių paslaugų, švietimo) projekte jūsų regione;
7.2. Naudingiausias ES struktūrinių fondų finansavimo panaudojimas verslo projekte jūsų regione;
7.3. Naudingiausias ES struktūrinių fondų finansavimo panaudojimas švietimo ar mokslo projekte jūsų regione.
8. Konkurso koordinatorius, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti konkurso nuostatų sąlygas.

KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO TVARKA
9. Moksleiviai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, elektroniniu paštu moksleiviu.konkursas@bvrg.lt vienu laišku iki 2014 m. kovo 7 d.
imtinai turi pateikti:

19.2. kūrybiškas projekto rezultatų atskleidimas ir pateikimas;
19.4. kūrybinės grupės įsigilinimas į temą.
20. Konkurso laimėtojai išrenkami iki 2014 m. balandžio 15 d.; su laimėtojais susisiekiama asmeniškai.

PRIZAI
21. Prizai skiriami didžiausią bendrą komisijos balų skaičių surinkusiems darbams kiekvienoje kategorijoje:
21.1. Geriausias kategorijos „Naudingiausias ES struktūrinių fondų finansavimo panaudojimas infrastruktūros projekte“ darbas
apdovanojamas kelione Aukštaitijos siauruoju geležinkeliu „Siauruku“;
20.2. Geriausias kategorijos „Naudingiausias ES struktūrinių fondų finansavimo panaudojimas verslo projekte“ darbas
apdovanojamas ekskursija į UAB „Traidenis“ mokslinę laboratoriją;
20.3. Geriausias kategorijos „Naudingiausias ES struktūrinių fondų finansavimo panaudojimas švietimo ar mokslo projekte“
darbas apdovanojamas ekskursija po Lietuvos etnokosmologijos muziejų.

Pastaba: Dėl nuo konkurso organizatoriaus ir koordinatoriaus nepriklausančių priežasčių nesant galimybei suderinti kelionės geležinkeliu,
ekskursijos į laboratoriją ar tyrėjo dienos mokykloje surengimo, bus pasiūlytas kitas panašus sprendimas.

9.1. kūrybinį darbą, nurodant, kuriai kategorijai jis pateikiamas;
9.2. kontaktinę informaciją: klasę, klasių ar moksleivių grupę atstovaujančio ir darbą pateikiančio mokinio vardą, pavardę,
telefono numerį, elektroninio pašto adresą, tikslų mokyklos pavadinimą ir adresą, klasę, visų kūrybinės grupės narių
(moksleivių) vardus, pavardes, klases;
9.3. darbo santrauką (iki 3 psl.), kurioje turi būti trumpai aprašytas darbo objektas, tikslas, uždaviniai, rezultatai ir kita aktuali ar
galinti būti įdomi informacija apie darbą ar jo kūrimo eigą.

22. Komisijai nusprendus, kad visi konkursui pateikti darbai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, laimėtojai gali būti nepaskirti.
Komisijos sprendimai neskundžiami.

NAUDINGOS NUORODOS
Viskas apie ES paramą :

10. Kūrybinis darbas turi būti pateikiamas formatu, galimu atidaryti dažniausiai naudojamomis programomis. Darbų santraukos ir
kontaktinė informacija pateikiami tik „MS Word“ formatu, Times New Roman 12 pt šriftu.
11. Darbai, jų santraukos, kontaktinė informacija, paraiška pateikiami tik lietuvių kalba.

http://www.esparama.lt/
http://lt.wikipedia.org/wiki/Europos_S%C4%85jungos_strukt%C5%ABrini%C5%B3_fond%C5%B3_parama

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA

12. Neatitinkantys reikalavimų ar negalimi peržiūrėti darbai vertinami nebus.

UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“, projektų vadovė Justė Rybelytė, el.p. juste@bvrg.lt, moksleiviu_konkursas@bvrg.lt, tel.: 8655 68220.

13. Konkurse vienas mokinys gali atstovauti tik vieną klasę, klasių ar moksleivių grupę bei pateikti tik vieną darbą ir tik vienai iš
kategorijų.

Konkurso nuostatai ir informacija apie konkurso eigą skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje adresu
www.esparama.lt/moksleiviukonkursas.

14. Konkursui gali būti teikiami tik einamaisiais mokslo metais, t. y. nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki darbų pateikimo termino pabaigos
sukurti darbai. Tačiau darbuose rodomų projektų įgyvendinimo laikotarpis neribojamas.
15. Darbą pateikiantis mokinys, pateikdamas darbą konkursui, atstovaujamos klasės, klasių ar moksleivių grupės vardu sutinka, jog
konkurso organizatorius darbą, jo santrauką ir/arba ištraukas galės viešai skelbti ar kitaip disponuoti.

Europos socialinis fondas
Europos regioninės plėtros fondas
Sanglaudos fondas

