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DUK: dažnai užduodami klausimai 
 Kas yra projektas? 

Projektas – tai suplanuotas, per nustatytą laikotarpį įgyvendintas darbas arba veikla, kuria 
siekiama konkretaus tikslo. 

Viso gyvenimo pasiekimas, įmonė ar kasdienė organizacijos veikla nėra laikomi projektu ir 
todėl nėra tinkami. 

 Už kokius veiksmus / veiklą / projektą piliečiui, piliečių grupei, asociacijai ar organizacijai gali 
būti paskirtas Europos piliečio apdovanojimas? 
Europos piliečio apdovanojimo taisyklių 2 straipsnyje nustatyta: 
„Šis apdovanojimas teikiamas piliečiams, grupėms, asociacijoms arba organizacijoms už jų 
įgyvendintus projektus, kuriuos vykdydami jie pasiekė išskirtinių laimėjimų ir (arba) parodė 
ypatingą atsidavimą, t. y. šių sričių projektams:  
 veikla, kuria skatinamas didesnis valstybių narių piliečių tarpusavio supratimas ir glaudesnė 

integracija ar sudaromos sąlygos tarpvalstybiniam ar tarptautiniam bendradarbiavimui 
Europos Sąjungoje;  

 veikla, kuri apima ilgalaikį tarpvalstybinį ar tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą, kuriuo 
stiprinama Europos dvasia;  

 su einamaisiais Europos metais susiję projektai;  
 veikla, konkrečiai susijusi su vertybėmis, įtvirtintomis Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijoje.  
 Kanceliarija gali nuspręsti dėl pateikiamų projektų temos konkrečių metų apdovanojimui 

gauti.“ 
 

Informacija apie ankstesnius nugalėtojus pateikiama čia. 

 Ar Europos piliečio apdovanojimas gali būti skiriamas už viso gyvenimo laimėjimus? 
Ne. Viso gyvenimo laimėjimai nėra projektas, todėl neatitinka apdovanojimo kriterijų. Svarstomi 
tik konkretūs projektai. 

 Kokie projektai gali pretenduoti į Europos piliečio apdovanojimą? 
Europos piliečio apdovanojimo taisyklių 3 straipsnyje nustatyta: 
„Svarstomi tik projektai, kurie buvo įgyvendinami vien tik ES valstybėse narėse arba iš dalies ES 
valstybėse narėse (pastaruoju atveju ES valstybėse narėse įgyvendintai projekto daliai turi būti 
panaudota daugiau nei 50 proc. viso projekto biudžeto).“ 
Be to, projektai turi būti susiję su viena iš šio puslapio antroje įtraukoje nurodytų sričių (jie 
išvardyti Europos piliečio apdovanojimo taisyklių 2 straipsnyje) ir negali atitikti Europos piliečio 
apdovanojimo 4 straipsnyje nustatytų atmetimo kriterijų. Taisyklės. 
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 Ar piliečiams, piliečių grupėms, asociacijoms ir organizacijoms taip pat taikomi tinkamumo 
kriterijai, susiję su jų galimybe gauti apdovanojimą už projektą? 
Taip. Europos piliečio apdovanojimo taisyklių 3 straipsnyje nustatyta: 
„Teisę pretenduoti į apdovanojimą turi ES valstybių narių piliečiai arba trečiųjų šalių piliečiai, kurie 
jų kandidatūros ar paraiškos pateikimo dieną teisėtai gyveno Sąjungos teritorijoje. 
 
Teisinį subjektiškumą turinčios grupės, asociacijos ir organizacijos turi teisę pretenduoti į 
apdovanojimą, jeigu jų kandidatūros ar paraiškos pateikimo dieną jos buvo registruotos ES 
valstybėje narėje. Teisinio subjektiškumo neturinčios grupės, asociacijos ir organizacijos turi teisę 
pretenduoti į apdovanojimą, jeigu jų projekto vadovas ir grupei, asociacijai ar organizacijai 
atstovaujantis asmuo yra ES valstybės narės ar trečiosios šalies piliečiai, kurie grupės, asociacijos 
arba organizacijos kandidatūros ar paraiškos pateikimo dieną teisėtai gyveno ES valstybėje 
narėje. Teisinio subjektiškumo neturinčių grupių, asociacijų ir organizacijų tinkamumo tikslu 
projekto vadovas ir grupės, asociacijos ar organizacijos atstovas gali būti tas pats asmuo.“ 
 
Be to, Europos piliečio apdovanojimo taisyklių 4 straipsnyje „Atmetimo kriterijai“ nustatyta: 
 
„Apdovanojimo negali gauti piliečiai, grupės, asociacijos ar organizacijos, dalyvaujantys šiuose 
projektuose:  
 projektuose, kurie daugiau nei 50 proc. finansavimo gauna iš ES biudžeto;  
 projektuose, kurie jau yra gavę ES institucijos, įstaigos, organo ar agentūros skiriamą 

apdovanojimą;  
 veikloje, kuri buvo atlikta vykdant politines funkcijas ar rinkėjų suteiktus įgaliojimus;  
 veikloje, kuri neatitinka Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų vertybių;  
 veikloje, kuria siekiama gauti pelno;  
 viešųjų ir vyriausybinių organizacijų veikloje.  
Piliečiai, grupės, asociacijos ar organizacijos negali gauti apdovanojimo, jei galutiniu teismo 
sprendimu jie buvo pripažinti kaltais dėl nusikalstamos veikos.  
Teisinio subjektiškumo neturinčios grupės, asociacijos ar organizacijos negali gauti 
apdovanojimo, jei jų projekto vadovas arba joms atstovaujantis asmuo galutiniu teismo 
sprendimu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos.“ 

 Ar galima teikti / nominuoti projektą, kurį 100 proc. parėmė / finansavo bendrovė? 
Taip, tačiau pačiu projektu negali būti siekiama pelno. 

 Ar organizacijos įstatai gali būti siunčiami ne kartu su registracijos platformoje teikiama 
paraiška? 
Organizacijos / asociacijos įstatai turėtų būti įkelti į registracijos platformą (svetainė „EU 
Survey“). Jei kiltų problemų, pateikus paraišką / nominavus projektą, įskaitant išsamų projekto 
pavadinimą ir paraiškos pateikimo / nominavimo datą, reikia kreiptis e. pašto adresu 
CitizensPrize@europarl.europa.eu. 
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 Ką daryti, jei priedai, kuriuos norima įkelti, viršija maksimalų 1 MB failo dydį?  
Failus reikia suspausti ir įkelti, pageidautina, PDF formatu. 
 

 Ar taikoma amžiaus riba norint pateikti paraišką ar būti nominuotam? 
Ne, amžiaus riba netaikoma nei norint pateikti paraišką, nei būti nominuotam. 

 Kiek piliečio, piliečių grupės, asociacijos ar organizacijos projektų gali nominuoti Europos 
Parlamento narys arba privatus asmuo?  
Kasmet kiekvienas Europos Parlamento narys turi teisę apdovanojimui nominuoti tik vieną 
asmens, piliečių grupės, asociacijos arba organizacijos projektą. 

 Kiek projektų gali nominuoti pilietis, piliečių grupė, asociacija ar organizacija?  
Pilietis, piliečių grupė, asociacija ar organizacija turi teisę Europos piliečio apdovanojimui 
nominuoti vieną kito piliečio, piliečių grupės, asociacijos ar organizacijos projektą.  
(Europos piliečio apdovanojimo taisyklių 6 straipsnis „Kandidatūrų arba paraiškų teikimas“.) 

 Ar skiriasi projektas, kurį nominuoja pilietis, piliečių grupė, asociacija ar organizacija, ir 
projektas, kurį nominuoja Europos Parlamento narys?  
Ne, jie niekuo nesiskiria. Tačiau projektą nominavę Europos Parlamento nariai negali dalyvauti 
šias nominacijas svarstančių nacionalinių komisijų veikloje. 

 Ar pilietis, piliečių grupė, asociacija ar organizacija gali teikti paraiškas dėl daugiau nei vieno 
projekto? 
Piliečiai, piliečių grupės, asociacijos ar organizacijos, atitinkančios Europos piliečio apdovanojimo 
taisyklių 3 ir 4 straipsniuose nustatytus kriterijus, gali teikti paraiškas Europos piliečio 
apdovanojimui už jau įgyvendintus projektus gauti. Vadinasi, paraiškas galima teikti daugiau nei 
vieną kartą, tik kaskart vis dėl kito projekto. 

 Kada turi būti įgyvendinamas projektas? 
Taisyklėse nenustatyta, kada turi būti įgyvendinamas projektas. Tačiau rekomenduojama, kad jis 
būtų neseniai baigtas arba tebevykdomas.  

 Ar be paraiškos dėl savo projekto galima nominuoti kito asmens ir (arba) organizacijos 
parengtą projektą? 
Taip. Piliečiai, piliečių grupės, asociacijos ar organizacijos, atitinkantys 3 straipsnio antroje ir 
trečioje pastraipose nustatytus tinkamumo kriterijus, gali nominuoti dar vieną piliečio, piliečių 
grupės, asociacijos ar organizacijos projektą Europos piliečio apdovanojimui gauti. 
(Europos piliečio apdovanojimo taisyklių 6 straipsnis „Kandidatūrų arba paraiškų teikimas“.) 

 Kokia kalba galima teikti paraišką / nominuoti?  
Teikti paraiškas galima bet kuria oficialiąja ES kalba.  
Jei tarptautinio ar tarpvalstybinio pobūdžio projektų tikslinė šalis nėra pareiškėjo šalis, projektas 
bus išverstas į nacionalinės vertinimo komisijos kalbą. Tuo pasirūpins apdovanojimo 
sekretoriatas.  
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(Europos piliečio apdovanojimo taisyklių 6 straipsnio „Kandidatūrų arba paraiškų teikimas“ 
ketvirta pastraipa.) 

 Kurioje valstybėje narėje projektas bus vertinamas pirmiausia? 
Grupės ir tarpvalstybinių projektų atveju kandidatūrą arba paraišką turėtų nagrinėti valstybės 
narės, kurioje biudžeto požiūriu buvo įgyvendinta didžioji dalis veiklos, t. y. daugiau nei 50 proc. 
projekto biudžeto, nacionalinė vertinimo komisija. Jei kiltų abejonių, apdovanojimo sekretoriatas 
susisieks su paraiškos / nominacijos teikėju, kad sužinotų, kur buvo įgyvendinamas projektas. 
(Europos piliečio apdovanojimo taisyklių 6 straipsnio „Kandidatūrų arba paraiškų teikimas“ trečia 
pastraipa.) 

 Ar galima siūlyti žurnalisto parengtą projektą Europos piliečio apdovanojimui gauti? 
Iš principo visi gali teikti paraiškas Europos piliečio apdovanojimui gauti, jei tik asmenys ir teikiami 
projektai visapusiškai atitinka Europos piliečio apdovanojimo taisyklėse nustatytus tinkamumo 
kriterijus (pirmiausia Europos piliečio apdovanojimo taisyklių 2, 3 ir 4 straipsnių kriterijus). 
Jei žurnalistas dirba viešojoje / vyriausybinėje žiniasklaidos organizacijoje, jo projektas 
greičiausiai atitiks 4 straipsnyje nustatytus atmetimo kriterijus, o būtent tai, kad į apdovanojimą 
negali pretenduoti piliečiai, grupės, asociacijos ar organizacijos, dalyvaujantys „viešųjų ir 
vyriausybinių organizacijų veikloje“. 
Tačiau, jeigu žurnalisto projektas nėra susijęs su jo įprastu darbu ir už jį nebuvo gautas atlygis 
(pvz., žurnalistas projektą savanoriškai įgyvendino laisvalaikiu), jis gali būti laikomas atitinkančiu 
kriterijus su sąlyga, kad tenkinamos visos kitos taisyklių nuostatos.  
Atkreipiame dėmesį, kad tik Europos piliečio apdovanojimo kanceliarija, apsvarsčiusi visus 
konkrečios paraiškos / nominacijos dokumentus, gali nuspręsti, ar ta paraiška / nominacija 
atitinka kriterijus. 

 Ar projektas, įgyvendintas atliekant politines funkcijas arba vykdant rinkėjų suteiktus 
įgaliojimus, atitinka kriterijus? 
Projektas, įgyvendintas atliekant politines funkcijas arba vykdant rinkėjų suteiktus įgaliojimus, 
neatitinka kriterijų. 
(Europos piliečio apdovanojimo taisyklių 4 straipsnis „Atmetimo kriterijai“.) 

 Ar galima teikti paraišką dėl dar nepradėto įgyvendinti projekto idėjos? 
Ne. Projektai, kurie paraiškos pateikimo metu dar tik rengiami, neatitinka kriterijų.  
(Europos piliečio apdovanojimo taisyklių 2 straipsnis „Veikla, į kurią atsižvelgiama“.) 

 Ar paraiškas gali teikti mokyklos arba moksleivių grupės? 
Privačių arba valstybinių mokyklų moksleivių grupės – taip pat ir kartu su mokytojais – gali teikti 
paraiškas dėl projektų, kurie nėra susiję su įprasta mokykline veikla.  
Pačios valstybinės mokyklos, kaip organizacijos, teikti paraiškų dėl savo projekto negali, nes 
atitinka atmetimo kriterijus (viešųjų ir vyriausybinių organizacijų veikla) (Europos piliečio 
apdovanojimo taisyklių 4 straipsnis). 
Privačios mokyklos, kaip organizacijos, iš principo gali teikti paraiškas dėl savo projekto (žinoma, 
jei atitinka apdovanojimo taisykles). 
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 Ar kriterijus atitinka paraiška / nominacija, susijusi su projektu, kuris yra mokslinė studija / 
baigiamasis darbas / disertacija? 
Taisyklėse nėra nuostatų, kuriomis remiantis tokie projektai būtų laikomi nesvarstytinais, jei tik 
jie atitinka tinkamumo kriterijus (Europos piliečio apdovanojimo taisyklių 2 ir 3 straipsniai) ir jiems 
netaikomi atmetimo kriterijai (Europos piliečio apdovanojimo 4 straipsnis). 

• Ar apdovanojimą galima skirti projektui, jei jo nominacijos ir (arba) paraiškos teikėjas mirė?  
Apdovanojimas gali būti paskirtas, net jei paraiškos ir (arba) nominacijos teikėjas paraišką dėl 
projekto pateikė prieš savo mirtį. (Europos piliečio apdovanojimo taisyklių 9 straipsnis 
„Sprendimas dėl apdovanojimo“.) 

 Kas atrenka nugalėtojus? 
Atranka vyksta dviem etapais. 
1. Nacionalinės komisijos, kurias sudaro bent trys Europos Parlamento nariai, nacionalinės 

pilietinės visuomenės organizacijos atstovas ir nacionalinės jaunimo organizacijos atstovas, 
pasiūlo daugiausia penkis galimus laimėjusius projektus iš savo valstybės narės (ne pirmumo 
tvarka) Europos piliečių apdovanojimo kanceliarijai. 

2. Kanceliarija nugalėtojus atrenka iš nacionalinių komisijų pasiūlytų trumpųjų sąrašų.  
Kanceliariją sudaro kancleris, keturi Europos Parlamento pirmininko pavaduotojai, du buvę 
Europos Parlamento pirmininkai, du iškilūs asmenys, vienas Europos lygmens pilietinės 
organizacijos atstovas ir vienas Europos lygmens jaunimo organizacijos atstovas. 
(Europos piliečio apdovanojimo taisyklių 7 straipsnis „Nacionalinės komisijos“ ir 8 straipsnis 
„Apdovanojimą skirianti institucija“.) 

 Kiek Europos piliečio apdovanojimą laimėjusių projektų išrenkama kiekvienais metais? 
Kanceliarija apdovanojimą skiria bent vienam projektui iš kiekvienos valstybės narės. Išimtiniais 
atvejais Kanceliarija gali išrinkti daugiau nei vieną projektą iš valstybės narės. Tačiau 
apdovanojimo laureatų skaičius kasmet ribojamas ir negali viršyti 50 laureatų kvotos. 
(Europos piliečio apdovanojimo taisyklių 10 straipsnis „Metinė kvota“.) 

 Kada bus pranešta, ar mano projektas laimėjo? 
Nominacijos ir (arba) paraiškos teikėjus apie tai, ar jų projektas išrinktas nugalėtoju, Kanceliarija 
informuoja iš karto, kai tik priimamas sprendimas dėl apdovanojimo. (Europos piliečio 
apdovanojimo taisyklių 11 straipsnis „Periodiškumas“.) 

 Kur paskelbiamas nugalėtojų sąrašas? 
Oficialus pranešimas paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (C serijoje) ir Europos 
Parlamento interneto svetainės puslapyje, skirtame apdovanojimams. 
Be to, Europos piliečio apdovanojimo kancleris kiekvienam laimėjusio projekto paraiškos ir (arba) 
nominacijos teikėjui išsiunčia asmeniškai adresuotą sveikinimo laišką.  
(Europos piliečio apdovanojimo taisyklių 11 straipsnis „Periodiškumas“.) 
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 Kaip pagerbiami laimėjusio (-ų) projekto (-ų) atstovai?  

Iš pradžių atitinkamose valstybėse narėse veikiantys Europos Parlamento ryšių biurai surengia 
nacionalinę ceremoniją laimėjusiam (-iems) projektui (-ams) iš savo valstybės narės pagerbti.  
Tada rudenį Briuselyje arba Strasbūre surengiama pagrindinė apdovanojimo ceremonija, į kurią 
sukviečiami visi projektų atstovai. Europos Parlamentas padengia vieno projekto atstovo 
kelionės ir apgyvendinimo išlaidas. 

 Kokio dydžio pinigine premija apdovanojami laimėję projektai? 
Apdovanojimas yra simbolinis. Projekto atstovui (-ams) įteikiamas medalis ir diplomas. 

 Kur galima kreiptis turint klausimų, į kuriuos čia neatsakyta? 

Jei turite klausimų, atsiųskite mums el. laišką anglų, prancūzų, vokiečių arba olandų kalbomis 
adresu CitizensPrize@europarl.europa.eu. Stengsimės atsakyti kuo greičiau. 

 Kur pateikiama naujausia informacija apie Europos piliečio apdovanojimą? 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lt/be-heard/prizes 

Paraiškos / nominacijos visomis ES kalbomis:  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ECP2023?surveylanguage=LT  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lt/be-heard/prizes
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ECP2023?surveylanguage=LT

