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KONKURSO „ŽINGSNIAI 2021“ SĄLYGOS

I žingsnis. Konkurso paraiškos formoje reikia trumpai pristatyti ESF 2014–2020 metų finansavimo 
laikotarpio projekto sėkmės istoriją: nuoroda į paraiškos formą
II žingsnis. Teikdamas paraišką projekto vykdytojas patvirtina, jog sėkmės istorijos herojus (herojai) 
sutinka skelbti jo (jų) istoriją ir naudoti jo vardą, atvaizdą ir (ar) balsą viešai šio konkurso tikslais.
III žingsnis. Paraiškos formą užpildyti ir pateikti reikia iki 2021 m. balandžio 30 d.
IV žingsnis. Iki 2021 m. gegužės 10 d. Europos socialinio fondo agentūros suburta ekspertų komisija 
atrinks dvidešimt geriausių istorijų. 
V žingsnis. Su atrinktų dvidešimties geriausių istorijų herojais susisieks profesionalūs žurnalistai, 
fotografai, o prireikus ir vaizdo siužetų kūrėjai. Sėkmės istorijų herojų aplinkoje (pvz., namuose, darbe, 
mokymosi įstaigose, parke ir t. t.) bus organizuojamos dalyvių fotosesijos.
VI žingsnis. Apie istorijų herojus bus parengti interviu, kurie bus paskelbti viename iš didžiausių    
Lietuvos naujienų portalų. Portalo lankytojai balsuodami išrinks 5 geriausias sėkmės istorijas,            
kurioms atiteks specialūs portalo skaitytojų simpatijų apdovanojimai.
VII žingsnis. Visos 20 atrinktų sėkmės istorijų bus išspausdintos specialiame leidinyje „Žingsniai 
2021“, publikuotos interneto svetainėje www.esf.lt, Europos socialinio fondo agentūros Facebook‘o 
paskyroje, pagal galimybes platinamos su populiariais leidiniais, taip pat šalies bibliotekose, o sukurti 
vaizdo siužetai skelbiami Europos socialinio fondo agentūros Youtube paskyroje.
VIII žingsnis. 2021 m. rugpjūtį ar rugsėjį (atsižvelgdami į COVID-19 situaciją) Jus pakviesime į 
apdovanojimų renginį.

SVARBU 
• Sėkmės istorija – tai pasakojimas apie projekto dalyvį, kurio gyvenimą pakeitė dalyvavimas ESF 
projekte: jis ar ji atrado savo pašaukimą, sėkmingai pakeitė profesiją, atskleidė savo hobį, kuris galbūt 
net tapo verslo pradžia, įgijo naujų įgūdžių, todėl pagerėjo gyvenimo kokybė, sugebėjo atsitiesti ir vėl 
grįžti į visavertį gyvenimą ir pan. 
• Konkurse gali dalyvauti visų 2014–2020 m. laikotarpio Europos socialinio fondo agentūros                
administruojamų ESF projektų  sėkmės istorijos. 
• Konkurse gali dalyvauti tik pagal nustatytą paraiškos formą pateiktos sėkmės istorijos ir tik tų          
dalyvių, kurie sutinka skelbti savo istoriją ir naudoti vardą, atvaizdą ir (ar) balsą.
• Konkurso dalyviai sutinka bendradarbiauti su konkurso organizatoriais ir suteikti jiems visą                
reikalingą informaciją.
• Visi apie istorijų dalyvius surinkti duomenys bus tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Europos            
Parlamento ir Tarybos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatomis.

ISTORIJŲ VERTINIMAS 
• Projekto rezultatų nauda ir reikšmė istorijos herojaus gyvenime (50 proc.)
• Sėkmės istorijos autentiškumas ir originalumas (30 proc.)
• Projekto rezultatų nauda mūsų kraštui ir visuomenei (20 proc.)

KONTAKTINIAI ASMENYS 
• Europos socialinio fondo agentūros Viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus viešųjų 
ryšių specialistė Aida Janionytė, tel. Nr. 8 686 11459 ; el. p. aida.janionyte@esf.lt 
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