2019 M. KONKURSO „EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ EFEKTYVUMAS LIETUVOS EKONOMIKAI IR
VISUOMENEI“ NUOSTATAI
2019 m. gruodžio 9 d.
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. 2019 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) investicijų efektyvumo Lietuvos ekonomikai ir visuomenei
konkurso (toliau – konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius,
organizavimo, vertinimo bei apdovanojimo tvarką.
1.2. Konkurso tikslas – skatinti žurnalistus ir tinklaraštininkus įsitraukti į ES struktūrinių fondų investicijų
Lietuvoje panaudojimo efektyvumo analizę, skatinti diskusijas apie ES lėšomis įgyvendinamus socialinius
ir ekonominius pokyčius, planuojamus ir vykdomus projektus, jų eigą ir naudą regionui, bendruomenei,
gyventojui.
1.3. Konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Organizatorius).
1.4. Konkurse gali dalyvauti žurnalistai ir tinklaraštininkai.
2. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS IR TVARKA
2.1. Konkursui turi būti pateiktas konkurso dalyvio pasirašytas informacinis pranešimas apie asmens
duomenų tvarkymą (Nuostatų 2 priedas ).
2.2. Konkursui turi būti pateikta užpildyta paraiška (Nuostatų 1 priedas). Paraiškas gali teikti žurnalistai ir
tinklaraštininkai arba jų vardu – redakcijos.
2.3 Konkursui pateikiami straipsniai, straipsnių rinkiniai, reportažai, fotoreportažai, interviu, televizijos,
radijo ir interneto laidos, komentarai, žurnalistiniai tyrimai, multimedijų projektai ir kt. žanro kūriniai
(toliau – autoriniai darbai), kurie buvo paskelbti žiniasklaidoje 2019 m. sausio 1 d. – 2019 m. gruodžio
31d. laikotarpiu ir kurių turinys didina ES investicijų efektyvumo žinomumą.
2.3. Konkursui negali būti teikiami iš ES fondų, kitų viešųjų ar privačių lėšų finansuoti užsakomieji
autoriniai darbai.
2.4. Autoriniai darbai gali būti teikiami šioms nominacijoms ir darbų vertinimo kategorijoms:
NOMINACIJA

APDOVANOJIMAS

Metų interviu

1000 Eur piniginis prizas + apdovanojimas

Metų straipsnis

1000 Eur piniginis prizas + apdovanojimas

Metų radijo laida/reportažas

1000 Eur piniginis prizas + apdovanojimas

Metų TV laida/reportažas

1000 Eur piniginis prizas + apdovanojimas

Metų tema

1000 Eur piniginis prizas + apdovanojimas

Metų komentaras

1000 Eur piniginis prizas + apdovanojimas

Metų žiniasklaidos priemonė

apdovanojimas (piniginis prizas neteikiamas)

Metų žurnalistas

1000 Eur piniginis prizas + apdovanojimas

Metų blogo/soc. tinklų įrašas

500 Eur piniginis prizas + apdovanojimas

Metų regioninės žiniasklaidos žurnalistas

1000 Eur piniginis prizas + apdovanojimas

Metų regioninės žiniasklaidos priemonė

apdovanojimas (piniginis prizas neteikiamas)

2.5. Autorinių darbų pateikimo tvarka:
2.5.1. Konkurso dalyvis turi užpildyti konkurso paraišką (Nuostatų 1 priedą), nurodant autorinio darbo
pavadinimą, vardą, pavardę, nominaciją į kurią pretenduojama, autorinio darbo paskelbimo datą ir
žiniasklaidos priemonę, kurioje jis buvo publikuotas.
2.5.2. Pasirašytas informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą ir paraiška su autorinio
darbo el. kopija (.pdf, .jpg arba kitu vaizdo ir garso kūrinio formatu) turi būti pateikta el. paštu:
konkursas@prservice.lt. Jei pateikiamo autorinio darbo apimtis yra didesnė nei 10 MB, tuomet turi būti
pateikta nuoroda į debesų saugyklą (OneDrive, Dropbox, Google Drive, WeTransfer ar kitą), iš kurios
būtų galima atsisiųsti autorinio darbo kopiją. Taip pat autorinius darbus (anksčiau minėtu formatu) su
pasirašytu informaciniu pranešimu apie asmens duomenų tvarkymą ir užpildyta paraiška galima
pristatyti ir adresu „PR Service/Edelman Affiliate“, Dominikonų g. 5, Vilnius.
2.5.3. Vienam autoriniam darbui turi būti užpildoma viena paraiška.
2.5.4. Konkurso dalyvis gali pateikti daugiau nei vieną paraišką.
2.6. Paraiškas konkursui galima teikti nuo 2019 m. gruodžio 9 d. iki 2020 m. sausio 8 d (imtinai).
2.7. Autoriniai darbai pateikti po 2020 m. sausio 8 d. nevertinami.
3. DARBŲ VERTINIMAS
3.1. Konkursui pateiktus darbus vertina komisija, sudaryta iš žiniasklaidos, ekonomikos ir komunikacijos
ekspertų.
3.2. Komisijos narys, jeigu jis darbo santykiais susijęs su konkurso dalyvio atstovaujamu leidiniu, ar yra
konkurso dalyvio šeimos narys arba artimas giminaitis, vertinant konkurso dalyvio pateiktą paraišką,
nedalyvauja.
3.3. Komisija vertina tik tuos Konkursui pateiktus autorinius darbus, kurių tematika ir turinys didina ES
investicijų efektyvumo žinomumą (apie atitikimą sprendžiama komisijos narių balsų dauguma).
Autoriniai darbai, neatitinkantys konkurso reikalavimų, nebus vertinami.
3.4. Konkurso metu išrenkami dešimt laureatų, po vieną kiekvienoje nominacijoje.
3.5. Vertinant konkursui pateiktus autorinius darbus, vadovaujamasi šiais vertinimo kriterijais:
–

turinio aktualumas skaitytojų auditorijai (vertinama balais nuo 1 iki 10);

–

objektyvumas (vertinama balais nuo 1 iki 10);

–

kūrybiškumas (vertinama balais nuo 1 iki 10);

–

informacijos šaltinių įvairovė ir originalumas (vertinama balais nuo 1 iki 10).
4. KONKURSO LAUREATŲ IŠRINKIMAS IR JŲ APDOVANOJIMAS

4.1. Kiekvienas narys įvertina pateiktą autorinį darbą ir suteikia vertinimo balą. Komisijos narių
vertinimo balai sumuojami ir laureatais tampa daugiausiai balų surinkę autoriniai darbai.
4.2. Tuo atveju, jei du ir daugiau autorinių darbų surenka vienodą balų skaičių, konkurso komisija dar
kartą įvertina vienodą balų skaičių surinkusius autorinius darbus, ir balsuodama priima sprendimą,
kuriam iš jų suteikti aukštesnį įvertinimą.
4.3. Autoriniai darbai bus įvertinti ir laureatai išrinkti ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 24 d (imtinai).
4.4. Konkurso laureatai bus kviečiami dalyvauti 2020 m. sausio mėnesį Lietuvos nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje vyksiančiame renginyje, kurio metu bus iškilmingai apdovanojami piniginiais
prizais ir /arba organizatorių diplomais ir laureato pripažinimo ženklais (kaip nurodyta Nuostatų 2.4
punkte). 4.5. Konkurso laureatams bus įteikiami piniginiai prizai ir/arba organizatorių diplomai ir
laureato pripažinimo ženklai (kaip nurodyta Nuostatų 2.4 punkte).
4.5. Piniginis prizas (jei toks laimėtas) bus pervestas į laureato pateiktą asmeninę banko sąskaitą.
4.6. Konkurso laureatui negalint atvykti į apdovanojimų ceremoniją atsiimti laimėto apdovanojimo, su
juo bus asmeniškai susisiekta, kiti prizai išsiųsti laureato nurodytu darbovietės arba gyvenamosios vietos
adresu.
5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso laureatų apdovanojimo vietą, laiką ir kitas nuostatas.
5.2. Vykdant konkurso rezultatų sklaidą, UAB „PIAR“ parengia pranešimą spaudai (jame nurodant
konkurso laureato vardą, pavardę, autorinio darbo pavadinimą) apie konkurso rezultatus ir skelbia jį
Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje https://www.esinvesticijos.lt ir „Facebook“ paskyroje.
5.3. Nuostatuose nurodyti asmens duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis
duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1)) nustatytų reikalavimų. Daugiau informacijos apie
asmens duomenų tvarkymą pateikta Nuostatų 2 priede.
5.4. Kilus klausimams dėl konkurso vertinimo proceso ir rezultatų, konkurso dalyviai gali kreiptis
elektroniniu paštu konkursas@prservice.lt. Kreipimasis bus išnagrinėtas ir atsakytas per tris darbo dienas
nuo kreipimosi gavimo dienos. Papildoma informacija teikiama el. paštu konkursas@prservice.lt arba tel.
8 686 67801.

2019 m. Europos Sąjungos investicijų efektyvumo
Lietuvos ekonomikai ir visuomenei
konkurso nuostatų
1 priedas
2019 m. Europos Sąjungos investicijų efektyvumo Lietuvos ekonomikai ir visuomenei konkurso
PARAIŠKA
2019 m. ________________ mėn. _____ d. (paraiškos pildymo data)

1. Nominacija kuriai teikiama paraiška:
Metų interviu
Metų straipsnis
Metų radijo laida/reportažas
Metų TV laida/reportažas
Metų tema
Metų komentaras
Metų žiniasklaidos priemonė
Metų žurnalistas
Metų blogo/soc. tinklų įrašas
Metų regioninė žiniasklaidos priemonė
Metų regioninės žiniasklaidos žurnalistas

2. Informacija apie paraiškos teikėją (pildoma jei paraišką teikia ne pats darbo autorius o jo
atstovas):
2.1. Paraiškos teikėjo pavadinimas
2.2. Telefonas (paprastas su miesto kodu
ir/arba mobilus) (būtina nurodyti)
2.3. El. paštas (būtina nurodyti)

3. Informacija apie pateikiamą autorinį darbą:
3.1. Autorinio darbo
pavadinimas/tema
3.2. Publikavimo data
3.3. Žiniasklaidos priemonės,
kurioje buvo paskelbtas konkursui
siūlomas autorinis darbas,
pavadinimas
3.4. Darbo autoriaus vardas ir
pavardė
3.5. Darbo autoriaus telefonas
(būtina nurodyti)
3.6. Darbo autoriaus el. paštas
(būtina nurodyti)

4. Pridedami dokumentai:

___________________________________
(paraišką pildančio asmens vardas, pavardė)

Užpildytą paraišką su konkursui pateikiamo autorinio darbo (išspausdinto kūrinio/-ių) kopiją pateikti el.
paštu konkursas@prservice.lt arba adresu „PR Service/Edelman Affiliate“, Dominikonų g. 5, Vilnius iki
2020 m. sausio 8 d (imtinai).

2019 m. Europos Sąjungos investicijų efektyvumo
Lietuvos ekonomikai ir visuomenei
konkurso nuostatų 2 priedas
INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
Informuojame, kad, Jums pateikus duomenis dalyvauti 2019 m. Europos Sąjungos investicijų efektyvumo Lietuvos
ekonomikai ir visuomenei konkurse, Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
juridinio asmens kodas 288601650, buveinės adresas Lukiškių g. 2, Vilnius, UAB „PIAR“, juridinio asmens kodas
226018840, buveinės adresas Dominikonų g. 5, Vilnius, su kuria Finansų ministerija sudarė Žurnalistų, tinklaraštininkų
publikacijų konkurso organizavimo paslaugų sutartį, yra Jūsų asmens duomenų tvarkytoja.
2019 m. Europos Sąjungos investicijų efektyvumo Lietuvos ekonomikai ir visuomenei konkurso organizavimo ir
vykdymo tikslais tvarkomi šie Jūsų pateikti asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono
numeris, autorinis darbas. Jūsų banko sąskaitos numerio bus paprašyta tik tuo atveju, jei tapsite laureatu nominacijos,
už kurią teikiamas piniginis prizas. Jūsų darbovietės arba gyvenamosios vietos adreso bus paprašyta tik tuo atveju, jei
negalėsite atvykti į apdovanojimų ceremoniją atsiimti laimėto apdovanojimo ir norėsite jį gauti paštu, nurodytų
adresu. Jeigu nepateiksite šių duomenų, konkurse dalyvauti negalėsite, nes UAB „PIAR“ negalės tinkamai organizuoti
konkurso.
Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies e
punktas, Finansų ministerijai skirtos Europos Sąjungos 2014–2020 metų techninės paramos naudojimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymu 1K-137 „Dėl Finansų ministerijai
skirtos Europos Sąjungos 2014–2020 metų techninės paramos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 ir 13 punktai
ir Techninės paramos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d.
įsakymu „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 114.3, 126.2 ir 126.7 papunkčiai.
Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas: UAB „PIAR“ visus šiame informaciniame pranešime nurodytus asmens
duomenis tvarko ir saugo, kol galioja Finansų ministerijos ir UAB „PIAR“ sutartis, o jai pasibaigus visus šiame
informaciniame pranešime nurodytus asmens duomenis grąžina Finansų ministerijai, kur šie duomenys tvarkomi ir
saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.
Vykdant konkurso rezultatų sklaidą, konkurso laureatų duomenys: vardas, pavardė, autorinis darbas būtų viešinami
Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir „Facebook“ paskyroje 1 metus nuo konkurso
laureatų apdovanojimų.
Jūs turite šias teises: teisę susipažinti su Finansų ministerijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, teisę prašyti
ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, teisę nesutikti su
duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai. Šių teisių įgyvendinimo tvarka detalizuojama Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių
įgyvendinimo Finansų ministerijoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m.
rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1K-306 „Dėl asmens duomenų apsaugos Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje“ (kurį
galite rasti adresu http://finmin.lrv.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga-1). Kilus klausimų ir (ar) siekiant pasinaudoti
nurodytomis teisėmis, prašome kreiptis el. paštu dap@finmin.lt.
Su informaciniu pranešimu susipažinau:
vardas, pavardė, data, parašas

