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2023. GADA “REGIOSTARS” KONKURSS 

 
“REGIOSTARS” ir ikgadējs konkurss, ko REGIO ĢD rīko kopš 2008. gada. Tas ir kļuvis par 

Eiropas izcilības zīmi ES finansētiem projektiem, kas uzskatāmi apliecina reģionālās attīstības 

ietekmi un iekļautību. No 2023. gada šajā konkursā ir ieviesti daži jaunumi, no kuriem kā pirmais 

ir jāmin tas, ka projektus tagad var pieteikt sešās konkursa kategorijās, kas izklāstītas šajā 

rokasgrāmatā un kuras turpmākajos gados paliks nemainīgas. “REGIOSTARS” konkurss ir 

iedvesmojis reģionus īstenot arvien ietekmīgāku ES reģionālo politiku, jo sniedz risinājumus 

kopīgām problēmām un sekmē plašāku iespēju izmantošanu. Aicinām iesniegt pieteikumus no 

salīdzinoši mazāk attīstītajiem Eiropas reģioniem un visām programmas darbības teritorijām. 

Tiešsaistes pieteikumu iesniegšanas platforma ir pieejama no 2023. gada 27. februāra līdz 

31. maijam. 

 

“REGIOSTARS” konkursa apbalvojumus piešķir projektiem sešās tematiskās kategorijās: 

 

1. kategorija. KONKURĒTSPĒJĪGA UN VIEDA EIROPA;  

2. kategorija. ZAĻA EIROPA;  

3. kategorija. SAVIENOTA EIROPA; 

4. kategorija. SOCIĀLA UN IEKĻAUJOŠA EIROPA;  

5. kategorija. IEDZĪVOTĀJIEM TUVĀKA EIROPA; 

6. kategorija. GADA TĒMA (2023. gads — Eiropas Prasmju gads). 

 

Pārskatīšana ir veikta arī konkursa atlases kārtībai. Pirmkārt, iesniegtos pieteikumus vērtēs un 

finālā izvirzīs žūrija — augsta līmeņa akadēmisko aprindu pārstāvji no attiecīgajām jomām. 

Otrkārt, finālistus uzaicinās uz atlases pēdējo kārtu Briselē, kur tajā laikā norisināsies Eiropas 

Reģionu un pilsētu nedēļa. 

 

Arī sabiedrība, tāpat kā iepriekšējos gados, varēs nobalsot par sev tīkamāko finālā iekļuvušo 

projektu, kas iegūs sabiedrības simpātiju balvu. Visus “REGIOSTARS” konkursa uzvarētājus 

paziņos apbalvošanas ceremonijā 2023. gada 16. novembrī Ostravā (Čehijā). 

 

Visu sešu kategoriju uzvarētāji iegūs iespēju sadarbībā ar REGIO ĢD sarīkot kampaņu vietējai 

sabiedrībai, lai reģionā sekmētu godalgotā projekta aktivitātes.  

 

Šajā rokasgrāmatā pieteikumu iesniedzējiem ir sniegta visa nepieciešamā informācija par to, kā 

virzīt projektu pretī uzvarai. Rokasgrāmatā ir aprakstītas apbalvojumu kategorijas un sīki izklāstīti 

atbilstības un piešķiršanas kritēriji, kā arī ietverta praktiska informācija par pieteikumu 

iesniegšanas kārtību.  

 

Gaidām jūsu projekta pieteikumu un vēlam veiksmi! 

“REGIOSTARS” konkursa rīkotāji 
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Konkursa kategorijas 

1. kategorija. Konkurētspējīga un vieda Eiropa 
1. kategorijā ietilpst projekti, kas atbalsta 1. politikas mērķi: panākt konkurētspējīgu un viedu 

Eiropu, veicinot inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas un reģionālo IKT savienojamību. 

Vienotais tirgus ir viens no Eiropas projekta fundamentiem, garantējot personu brīvu 

pārvietošanos un pakalpojumu, preču un kapitāla brīvu apriti, sniedzot iespējas Eiropas 

uzņēmumiem un nodrošinot lielāku izvēli un zemākas cenas patērētājiem. Tas ļauj iedzīvotājiem 

ceļot, dzīvot, strādāt vai mācīties, kur vien viņi vēlas. Kopumā tas palīdz Eiropas pilsētām un 

reģioniem padziļināt integrāciju Eiropas Savienībā. Viens no galvenajiem mērķiem ir nodrošināt 

netraucētu vienoto tirgu, kurā gan lieli, gan mazi uzņēmumi visās nozarēs var konkurēt ar 

vienādiem nosacījumiem un attīstīt, tirgot un izmantot digitālās tehnoloģijas, preces un 

pakalpojumus tādā mērogā, kas palielina uzņēmumu ražīgumu un globālo konkurētspēju, un kur 

patērētāji var būt droši, ka viņu tiesības ir aizsargātas. Eiropas Savienība ar vienotā tirgus 

palīdzību ir apņēmusies nostiprināt savas pozīcijas pasaules tirgū, kļūt par globālu digitalizācijas 

procesu dalībnieci un nodrošināt godīgu un konkurētspējīgu digitālo ekonomiku, kā noteikts 

Eiropas digitālajā stratēģijā “Digitālajam laikmetam gatava Eiropa”. ES digitālās stratēģijas mērķis 

ir panākt, lai šīs pārmaiņas atbilstu cilvēku un uzņēmumu vajadzībām, vienlaikus palīdzot līdz 

2050. gadam sasniegt Eiropas klimatneitralitāti. 

Konkursā vēlamies redzēt labus projektus, kas veicina inovatīvas un viedas ekonomiskās 

pārmaiņas un reģionālo IKT savienojamību. Šādi projekti uzlabo digitalizācijas procesus un 

sniedz inovatīvas pieejas reģionālo inovācijas stratēģiju (RIS) īstenošanai, iesaistot ieinteresētās 

personas. Labprāt gaidīsim projektus, kas palīdz Eiropas MVU sagatavoties konkurencei 

globalizētā ekonomikā un kas paredz, piemēram, pasākumus ar mērķi attīstīt jaunas tehnoloģijas 

un produktus, uzlabot inovācijas sistēmas, spēcināt konkurētspēju ar dizaina un radošo nozaru 

starpniecību, veicināt sociālo uzņēmējdarbību, uzlabot sociālo un pakalpojumu inovāciju, kā arī 

atbalstīt jaunus uzņēmējdarbības modeļus un praksē pārbaudītas inovācijas. Šādu projektu 

specifika var būt saistīta ar ieguldījumiem ilgtspējīgās reģionālās inovācijas sistēmās un darba 

tirgus sekmēšanu digitālajās nozarēs.  

Noderīgas atsauces 

 Eiropas digitālā stratēģija: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-

2019-2024/europe-fit-digital-age_en  

 Eiropas industriālā stratēģija: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-

2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en  

 Viedās specializācijas platforma: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu  

 Eiropas vienotā tirgus stratēģija: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-

market/single-market-strategy_en   

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_en
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2. kategorija. Zaļa Eiropa 
2. kategorijā ietilpst projekti, kas atbalsta 2. politikas mērķi: panākt zaļu un noturīgu Eiropu, kas 

veicina taisnīgu pārkārtošanos uz tīru enerģiju, “zaļās” un “zilās” investīcijas, aprites ekonomiku, 

klimata pārmaiņu seku mazināšanu un pielāgošanos tām, risku novēršanu un pārvaldību, kā arī 

ilgtspējīga mobilitāti pilsētvidēs. 

Eiropas Savienība cenšas līdz 2050. gadam kļūt klimatneitrāla. Ar vērienīgo Eiropas zaļā kursa 

iniciatīvu Eiropas Savienības mērķis ir uzlabot iedzīvotāju un nākamo paaudžu labklājību un 

veselību, nodrošinot: 1) svaigu gaisu, tīru ūdeni, veselīgu augsni un bioloģisko daudzveidību, 

2) renovētas, energoefektīvas ēkas, 3) veselīgu un cenas ziņā pieejamu pārtiku, 4) vairāk 

sabiedriskā transporta, 5) tīrāku enerģija un progresīvas tīras tehnoloģiskas inovācijas, 6) ilgāk 

kalpojošus produktus, ko var salabot, pārstrādāt un atkārtoti izmantot, 7) nākotnes prasībām 

atbilstīgas darbvietas un pārejas posmam piemērotu prasmju apmācību, kā arī 8) pasaules 

mērogā konkurētspējīgu un noturīgu rūpniecības nozari. Tātad zaļais kurss ir ļoti būtisks satvars. 

Izmantojot “REPowerEU” plānu, ES mērķis ir atbalstīt energoresursu taupīšanu, tīras enerģijas 

ražošanu un energoresursu piegādes dažādošanu. Lai panāktu klimatneitralitāti, Komisija 

ierosināja Eiropas Klimata aktu, kurā citstarp ir noteikts jauns, daudz vērienīgāks mērķis: līdz 

2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu neto emisijas vismaz par 55 % salīdzinājumā ar 

1990. gada līmeni. Eiropas zaļā kursa galvenais uzdevums ir saglabāt un aizsargāt Eiropas jūras, 

okeānus un vidi, kas ir Eiropas dabas un ekonomiskās bagātības avots. Piemēram, ar zaļo kursu 

paredzēts līdz 2030. gadam iestādīt 3 miljardus koku. Kopumā tas nozīmē ES bioloģiskās 

daudzveidības un ekosistēmu aizsardzību, gaisa, ūdens un augsnes piesārņojuma 

samazināšanu, virzību uz aprites ekonomiku, atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanu un zilās 

ekonomikas un zivsaimniecības nozaru ilgtspējības nodrošināšanu. Eiropas mērķis arī ir ieviest 

pārmaiņas lauksaimniecības un pārtikas sistēmā, ar kuru ES ir pasaules līdere drošības, 

energoapgādes drošības, uztura un kvalitātes ziņā.  

Konkursā vēlamies redzēt labus projektus, kas veicina zaļāku un noturīgāku Eiropu un palīdz 

sasniegt Eiropas Savienības zaļā kursa mērķus klimatneitralitātes jomā un uzlabot vides 

apstākļus. Projekti var attiekties, piemēram, uz ieguldījumiem zaļās iniciatīvās, kas uzlabo gaisa 

un ūdens kvalitāti, veicina ilgtspējīgu lauksaimniecību un saglabā vides sistēmas. Šādu projektu 

specifika arī var būt saistīta ar efektīvas aprites ekonomikas izveidi, pāreju uz resursu ziņā 

efektīvu ekonomiku vai pāreju uz atjaunīgajiem energoresursiem.  

Noderīgas atsauces 

 Eiropas zaļais kurss: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-

2024/european-green-deal_en  

 Stratēģija “No lauka līdz galdam”: https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-

strategy_en 

 Vides politika: https://environment.ec.europa.eu/index_en  

  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://environment.ec.europa.eu/index_en
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3. kategorija. Savienota Eiropa 

3. kategorijā ietilpst projekti, kas atbalsta 3. politikas mērķi: uzlabot mobilitāti un savienojamību. 

Savienota, moderna, droša un vieda infrastruktūra ir viens no galvenajiem elementiem, lai 
panāktu kohēziju un īstenotu Eiropas zaļo kursu. Tātad Eiropas Savienība ir apņēmusies atbalstīt 
projektus ar mērķi transporta, enerģētikas un digitālo pakalpojumu jomā izveidot ilgtspējīgus un 
efektīvi savstarpēji savienotus Eiropas tīklus, kam piemīt augsta veiktspēja. Transporta politikas 
mērķis Eiropas līmenī ir nodrošināt vienmērīgu, efektīvu, drošu un brīvu cilvēku pārvietošanos un 
preču apriti visā ES, izmantojot integrētus tīklus, kur ietilpst visi transporta veidi (autoceļu, 
dzelzceļu, ūdens un gaisa transports). Enerģētikas politika virzās uz kontinenta mēroga 
enerģētikas sistēmu, kurā notiek brīva enerģijas plūsma pāri robežām un kuras pamatā ir 
konkurence ar efektīvu enerģijas tirgus regulējumu ES līmenī, kur vien nepieciešams, un lai 
nodrošinātu iedzīvotājiem drošu energoapgādi. Tātad noturīga Enerģētikas savienība ir tāda, 
kuras pamatā ir vērienīga klimata politika. Tas nozīmē, ka ES patērētāji — mājsaimniecības un 
uzņēmumi — būs nodrošināti ar drošu, ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un pieejamu enerģiju. 
Vienlaikus ES savā digitālajā stratēģijā ir formulējusi mērķi līdz 2030. gadam nodrošināt, ka 
Eiropa kļūst par vissavienotāko kontinentu pasaulē. Lai to panāktu, ES, piemēram, izstrādā 
saskaņotus noteikumus savienojamības pakalpojumiem, ievieš Eiropas elektronisko sakaru 
kodeksu, atbalsta tādus bezvadu tīklus kā 5G un atceļ viesabonēšanas maksas Eiropas 
Savienībā. Tomēr galvenais savienojamības mērķis digitālajā desmitgadē ir katrai Eiropas 
mājsaimniecībai līdz 2025. gadam nodrošināt piekļuvi ātrgaitas internetam un līdz 
2030. gadam — gigabitu savienotību. Veiktie ieguldījumi ar Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta starpniecību palīdz novērst Eiropas enerģētikas, transporta un digitālās sistēmas 
nepilnības. 
 
Konkursā vēlamies redzēt labus projektus, kas palīdz veidot savienotāku Eiropu. Šeit ietilpst 
projekti, kuru mērķis ir Eiropas Savienībā atbalstīt efektīvus, drošus un videi draudzīgus 
mobilitātes risinājumus, kas rada apstākļus konkurētspējīgai nozarei ar izaugsmes un jaunu 
darbvietu potenciālu. Projekti var arī attiekties uz plaša spektra jautājumiem, piemēram, pasažieru 
tiesībām vai tīru degvielu. Tāpat projekti var palīdzēt sasniegt Eiropas komunikāciju tīklu mērķus 
enerģētikas, transporta vai digitālās savienojamības jomā. Projektos var būt skaidri demonstrēta 
jaunas enerģētikas vai transporta infrastruktūras attīstīšana vai arī esošās infrastruktūras 
rehabilitācija vai modernizācija. Tajos var arī demonstrēt tādas augstas veiktspējas 
infrastruktūras attīstību, kas ir droša, aizsargāta un ilgtspējīga (kā piemēru var minēt gigabitu un 
5G tīklus), digitālās infrastruktūras pamattīklu jaudas un noturības palielināšanu, kā arī transporta 
un enerģētikas tīklu digitalizāciju. 

Noderīgas atsauces 

 Digitālā programma Eiropai: 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv/sheet/64/digital-agenda-for-europe  

 Digitālā stratēģija Eiropai: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity  

 Enerģētikas politika: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv/sheet/68/energy-

policy-general-principles  

 Enerģētikas savienības stratēģija: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN  

 Eiropas infrastruktūras savienošanas 

instrumentshttps://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en   

 Transporta politika: https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_en   

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv/sheet/64/digital-agenda-for-europe
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LVTXT/?uri=COM:2015:80:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LVTXT/?uri=COM:2015:80:FIN
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_en
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4. kategorija. Sociāla un iekļaujoša Eiropa 
4. kategorijā ietilpst projekti, kas atbalsta 4. politikas mērķi: panākt sociālāku un iekļaujošāku 

Eiropu, īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru. 

Eiropas Savienības pamatā ir tādas vērtības kā cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, 

tiesiskums un cilvēktiesību ievērošana, tostarp pie minoritātēm piederošu personu tiesības. 

Sakarā ar to ES pieliek milzīgas pūles, lai apkarotu jebkāda veida diskrimināciju un veicinātu 

vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Eiropas iedzīvotājiem, tostarp dzimumu līdztiesību, migrantu 

integrāciju un infrastruktūras pieejamību personām ar invaliditāti. ES Pamattiesību hartas 

21. pantā ir precizēts, ka jebkāda veida diskriminācija, tostarp diskriminācija dzimuma, rases, 

ādas krāsas, tautības, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, reliģijas vai 

pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu dēļ, diskriminācija saistībā ar piederību pie 

nacionālās minoritātes, diskriminācija īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai 

dzimumorientācijas dēļ ir pretrunā Eiropas sabiedrības modeļa vērtībām un ir aizliegta Eiropas 

Savienībā. Tādēļ Eiropas sociālo tiesību pīlāra 20 principi palīdz mums veidot spēcīgu sociālo 

Eiropu, kas ir godīga, iekļaujoša un iespēju pilna ikvienai personai. Tas attiecas uz vienlīdzīgām 

iespējām un piekļuvi darba tirgum, godīgiem darba apstākļiem un tiesībām uz pienācīgu sociālo 

aizsardzību un iekļaušanu. Turpmākais rīcības plāns nodrošina šādu trīs vērienīgu mērķu 

sasniegšanu līdz 2030. gadam: pirmkārt, vismaz 78 % iedzīvotāju vecumā no 20 līdz 64 gadiem 

jābūt nodarbinātiem; otrkārt, apmācībās katru gadu jāpiedalās vismaz 60 % no visiem 

pieaugušajiem; treškārt, jāsamazina nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku 

skaits vismaz par 15 miljoniem cilvēku. 

 

Konkursā vēlamies redzēt labus projektus, kas veicina iekļaujošāku sabiedrību kopumā, pilnīgu 

nediskrimināciju un dzimumu līdztiesību gan ES, gan aiz tās robežām. Šādiem projektiem īpaši 

jāatbalsta Eiropas sociālo tiesību pīlāra 20 principi, kā arī tā rīcības plāna trīs mērķi. Šeit, 

piemēram, var ietilpt pasākumi darba tirgū, izglītības sektorā, vietējās kopienās un starptautiskos 

tīklos. Projektos jābūt skaidri atainotām inovācijām, ar kurām veicināt diskriminētu vai 

diskriminācijas riskam pakļautu personu aktīvu iekļaušanu, atvieglot nelabvēlīgā situācijā esošu 

personu reintegrāciju darba tirgū, veicināt dzimumu līdztiesību un dažādību ar pārvaldības 

stratēģiju palīdzību vai radīt jaunas darbvietas integrācijas darba un pretdiskriminācijas 

pasākumu laikā. Labprāt gaidīsim arī projektus, kas saistīti ar bērnu un veco ļaužu aprūpi vai 

veselības aprūpi un kas sekmē labu darba un privātās dzīves līdzsvaru.  

Noderīgas atsauces 

 ES Pamattiesību harta: https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-

fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en  

 Eiropas sociālo tiesību pīlārs: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-

investment/european-pillar-social-rights_en 

 Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plāns: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-

investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en  

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
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 JUST ĢD, dzimumu līdztiesība: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-

fundamental-rights/gender-equality_en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en
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5. kategorija. Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa 
5. kategorijā ietilpst projekti, kas atbalsta 5. politikas mērķi: veicināt visu veidu teritoriju un 

vietējo iniciatīvu ilgtspējīgu un integrētu attīstību. 

Eiropas Savienība ir apņēmusies nodrošināt pilsētu, lauku un piekrastes teritoriju ilgtspējīgu un 

integrētu attīstību, izmantojot vietējās iniciatīvas. Lai sasniegtu Eiropas kohēziju, būtiski ir 

pārvarēt daudztematiskas problēmas, kas kavē integrētu reģionālo attīstību starp nozarēm. 

Ieviešot šo transversālo politikas mērķi, ES mērķis ir atzīt integrētu ieguldījumu stratēģiju nozīmi, 

kas pievērstas dažādiem teritoriāliem mērogiem (piemēram, pilsētām, lauku apvidiem, lielpilsētu 

teritorijām un funkcionālajiem reģioniem), kur cilvēki strādā, dzīvo un ikdienā pārvietojas. Tādējādi 

ES mērķis ir risināt problēmas, kas apzinātas noteiktā teritorijā un kurām vietējās ieinteresētās 

personas izstrādā vietējos risinājumus. Ja tieši pievēršas teritoriālajam aspektam, tad 

vajadzībām, problēmām un attīstības iespējām ir jāatbilst attiecīgajam telpiskajam mērogam un 

teritoriālajam kontekstam. Komisija atzīst, ka liela nozīme ir pieejām, kas attiecas uz mazpilsētām, 

vidēja lieluma pilsētām un funkcionālajām zonām, jo tās ir svarīgs reģionu un lauku pievilcības un 

attīstības virzītājspēks, radot pozitīvu sekundāro ietekmi starp pilsētu teritorijām un citām 

teritorijām un pastiprinot pilsētu un lauku saiknes. Laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam katrā 

dalībvalstī vismaz 8 % no ERAF līdzekļiem tiek rezervēti visu lielumu pilsētām un šo pilsētu 

metropoles un funkcionālajām teritorijām, izmantojot teritoriālās un/vai vietējās attīstības 

stratēģijas, proti, izmantojot integrētos teritoriālos ieguldījumus (ITI), sabiedrības virzītu vietējo 

attīstību (CLLD) un tamlīdzīgus instrumentus, kas atbalsta dalībvalstu izstrādātas integrētas 

pieejas. Teritoriālās stratēģijas sniedz iespēju palielināt spējas un uzsākt vietējos pasākumus, 

kas sekmē Eiropas politiku, tostarp zaļo un digitālo pārkārtošanos. 

 

Konkursā vēlamies redzēt labus projektus, kas atbalsta vietējo un reģionālo stratēģiju ieviešanu, 

piemēram, ilgtspējīgas pilsētu attīstības stratēģijas vai teritoriālās un vietējās attīstības 

stratēģijas. Projektos var arī demonstrēt konkrētas jomas, kas var uzlabot iedzīvotāju ikdienu un 

atbalstīt spēju palielināšanu. Projektu mērķis ir palīdzēt reģionam risināt konkrētas ar attīstību 

saistītas problēmas funkcionālā pilsētas teritorijā un izstrādāt konkrētus vietējos risinājumus 

iedzīvotājiem. 

Noderīgas atsauces 

 Eiropas pilsoņu iniciatīva: https://commission.europa.eu/about-european-

commission/get-involved/european-citizens-initiative_en   

 Teritoriālā kohēzija: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-

cohesion_en  

 Pilsētas attīstības stratēģiju rokasgrāmata: 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/territorial-focus#the-chapter 

 Teritoriālās un vietējās attīstības stratēģiju rokasgrāmata: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788   

https://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_en
https://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_en
https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/territorial-focus#the-chapter
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788
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6. kategorija. Gada tēma: 2023. gads — Eiropas Prasmju gads 

6. kategorija ir veltīta Eiropas Prasmju gadam, kas notiek 2023. gadā. Eiropas Savienības 
mērķis ir uzlabot kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalifikācijas jomu un izstrādāt prasmju 
apzināšanas rīkus. 

Eiropas Savienība arvien vairāk kļūst par zināšanietilpīgu ekonomiku, tāpēc darba tirgū ir 

pieprasīti augsti kvalificēti un prasmīgi darbinieki. Kvalificētiem darbiniekiem ir pieejamas labākas 

darba iespējas, un viņi var pilnībā iesaistīsies sabiedrībā. Tas ir viens no galvenajiem aspektiem, 

lai ekonomikas atveseļošanās un zaļā un digitālā pārkārtošanās būtu sociāli godīga un taisnīga. 

Eiropas Prasmju gads dos jaunu impulsu mūžizglītībai, kas veicinās cilvēku un uzņēmumu 

iespējas virzīt zaļo un digitālo pārkārtošanos, atbalstot inovācijas un konkurētspēju. Tas palīdzēs 

uzņēmumiem, it īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, risināt kvalifikāciju trūkuma problēmu 

Eiropas Savienībā un popularizēt pārkvalificēšanos un kvalifikācijas paaugstināšanu, palīdzot 

cilvēkiem iegūt kvalitatīvām darbvietām vajadzīgās prasmes. Pašlaik vairāk nekā trīs ceturtdaļas 

ES uzņēmumu apgalvo, ka ir grūti atrast darbiniekus ar nepieciešamajām prasmēm; it īpaši tas 

attiecas uz darbvietām augsto tehnoloģiju un digitalizācijas nozarēs. Eiropas Prasmju 

programmas mērķus un uzdevumus citstarp apdraud gan demogrāfiskās pārmaiņas virzienā uz 

sabiedrības novecošanos, gan arī globālās krīzes, kas ietekmē Eiropu. Straujā pāreja uz Eiropas 

klimatneitralitāti un digitālā pārkārtošanās ievieš pārmaiņas tajā, kā cilvēki strādā, mācās, 

iesaistās sabiedrības norisēs un dzīvo ikdienā. Eiropa var izmantot šīs iespējas tikai tad, ja 

iedzīvotāji pilnveido pareizās prasmes. Šim nolūkam Eiropas Prasmju programmā ir noteikts 

piecu gadu rīcības plāns, kurā ietilpst 12 pasākumi nolūkā palīdzēt Eiropas iedzīvotājiem apgūt 

labākas prasmes. 

Konkursā vēlamies redzēt labus projektus, kas sniedz atbalstu darbiniekiem, kuriem ir 

nepieciešams apgūt jaunas prasmes, lai iegūtu jaunu darbu citā tautsaimniecības nozarē, vai 

uzlabot esošās prasmes, lai saglabātu darbu jaunajā darba vidē. Šādi projekti var būt īstenoti 

sadarbībā ar darba tirgus dienestiem, lai uzlabotu un ieviestu jauninājumus arodmācībās un 

izglītībā. Tāpat labprāt gaidīsim projektus, kas sniedz atbalstu uzņēmumiem darbinieku 

kvalifikācijas paaugstināšanā un pārkvalificēšanā, kā arī cilvēku (it īpaši ilgstošu bezdarbnieku, 

sieviešu, kā arī jauniešu, kas neapgūst arodu vai nemācās) reintegrēšanā darba tirgū. Var pieteikt 

arī projektus, ar kuriem piesaista nepieciešamos speciālistus un talantus no trešām valstīm. 

 

Noderīgas atsauces 

 2023. gads — Eiropas Prasmju gads: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_en  

 Eiropas Prasmju programma: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_1196  

 Prasmju pilnveides pakts: https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en  

 

 
  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_1196
https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en
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Atbilstības un apbalvošanas kritēriji  
 

Atbilstības kritēriji 
 

Visiem “REGIOSTARS” konkursa pieteikumiem ir jāatbilst šādiem atbilstības kritērijiem.  

a) Pieteikums jāiesniedz “REGIOSTARS” konkursa tiešsaistes platformā ne vēlāk kā līdz 
2023. gada 31. maijam plkst. 23.59.59 CET.  

b) Pieteikums jāiesniedz kādā no ES oficiālajām valodām. 

c) Pieteikumam jāpievieno attiecīgās vadošās iestādes apliecinājuma raksts PDF formātā, 
kuru augšupielādē kopā ar pieteikumu. Apliecinājuma raksts ir aizpildīta apliecinājuma 
veidlapa, ko parakstījis attiecīgās vadošās iestādes vadītājs, vai arī e-pasta vēstule ar 
līdzvērtīgu informāciju, kas saņemta no attiecīgās vadošās iestādes vadītāja. (Ņemiet 
vērā, ka vienā programmā ir iespējams iesniegt ne vairāk kā piecus projektus. Vadošā 
iestāde atbild par šī ierobežojuma ievērošanu.)  

d) Konkursam drīkst pieteikt projektu, kas saņēmis ES līdzfinansējumu no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda vai Taisnīgās 
pārkārtošanās fonda, vai arī projektu, kas saņēmis ES finansējumu saskaņā ar jebkuru 
Interreg programmu daļu, sākot no 2014. gada 1. janvāra, bet ne agrāk. 

e) Konkursā izvērtē tikai pabeigtus projektus. Pabeigts projekts ir tāds, kurā ir veiktas visas 
plānotās aktivitātes, kas saņēmis pilnībā visu finansiālo ieguldījumu un kuru par pabeigtu 
atzinis projekta finansējuma saņēmējs un/vai vadošā iestāde.  

f) Projektam ir skaidri jāattiecas uz kādu no sešām apbalvojumu kategorijām. Vienu un to 
pašu projektu nevar iesniegt vairākās kategorijās.  

 
Apbalvošanas kritēriji 

 
“REGIOSTARS” konkursa žūrija izvērtēs visus atbilstīgos pieteikumus pēc šādiem 
apbalvošanas kritērijiem.  
 
Kohēzija Projekta ieguldījums ekonomiskajā, sociālajā un teritoriālajā kohēzijā 

kopumā, raugoties no pārreģionālas vai Eiropas mēroga perspektīvas. Šeit 

tiks novērtēta projekta pievienotā vērtība attiecībā uz kohēziju. 

 

Ietekme Projekta ietekme vietējā un reģionālā līmenī, kā arī galarezultātu kvalitāte. 

Tiks analizēts, kā projekts ieviesa pozitīvas pārmaiņas savā reģionā. 

 

Inovācijas Projekta inovatīvais raksturs, pamatojoties uz izraudzītās apbalvojumu 
kategorijas uzstādījumiem. Tiks noskaidrota jauninājuma būtība un 
izvērtēts, kas līdz šim nav bijis darīts. To var saprast kā inovāciju 
ekonomiskā, sociālā un/vai ekoloģiskā ziņā. 
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Ilgtspējība Projekta turpmākās ilgtspējas potenciāls, raugoties no ekonomiskās 

ilgtspējības viedokļa. Jāpierāda, ka ar projektu paveiktais darbs ir 

dzīvotspējīgs vēl ilgi pēc paša projekta beigām. 

Iedzīvotāji Tiks izvērtēts, kā iedzīvotāji un pilsoniskās sabiedrības dalībnieki iesaistījās 

projekta izstrādē un/vai īstenošanā.  

 

Pārnesamība Tiks vērtēts, kā projekta potenciālu var pārnest uz citiem Eiropas reģioniem 
un vislabākajā gadījumā izvērst un izplatīt visā Eiropas Savienībā. 
 

 

 

Atlases kārtība 
 
No šī gada spēkā ir pārskatītā atlases kārtība, līdzšinējo konkursa uzvarētāju atlases kārtību 
aizstājot ar divpakāpju pieeju. Īsumā jaunā kārtība ir šāda. 

 Līdz 2023. gada 31. maijam pretendenti iesniegs pieteikumus, pievienojot vadošās 
iestādes apliecinājuma rakstu. 

 Līdz 10. jūlijam neatkarīga žūrija, kuras sastāvā ir akadēmisko aprindu eksperti konkursa 
jomās, atlasīs ne vairāk kā piecus projektus katrā kategorijā, kas iekļūst finālā. Atlase tiks 
veikta, pamatojoties uz iesniegto pieteikuma veidlapu. 

 No 14. septembra līdz 14. novembrim tiešsaistē notiks publiskā balsošana, lai no visiem 
finālā iekļuvušajiem projektiem izvēlētos to, kam piešķirs sabiedrības simpātiju balvu. 

 Finālistus uzaicinās uz Briseli, kur tiks rīkota pēdējā atlases kārta Eiropas Reģionu un 
pilsētu nedēļas laikā. Šeit finālistus aicinās: 

o sniegt žūrijai un auditorijai īsu projekta prezentāciju; 
o sarīkot īsu paneļdiskusiju ar žūrijas locekļiem. 

Ņemiet vērā, ka pēdējā atlases kārta notiks angļu valodā.  
Līdz “REGIOSTARS” konkursa apbalvošanas ceremonijai (16. novembrī) žūrijas locekļi 
katrā kategorijā noteiks vienu uzvarētāju, saskaņojot savu lēmumu ar REGIO ĢD. 

 “REGIOSTARS” konkursa uzvarētājus, tostarp sabiedrības simpātiju balvas ieguvēju, 
paziņos apbalvošanas ceremonijā 16. novembrī Ostravā, Čehijā. 
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2023. gada “REGIOSTARS” konkursa 

praktiskā rokasgrāmata 
1. Vai mans projekts var pretendēt uz “REGIOSTARS” konkursa apbalvojumiem? 

 
1.1. Ko Komisija vēlas redzēt šajā konkursā? 
 
Komisija izvērtēs ietekmīgus ES finansētus projektus, kas sekmē Eiropas kohēziju. Projekti 
saņems apbalvojumus sešās kategorijās, no kurām piecas atbilst jau zināmajiem kohēzijas 
politikas mērķiem, bet viena tiek pieskaņota attiecīgā gada tēmai, kas katru gadu ir atšķirīga.  
 
1.2. Kādas ir konkursa kategorijas? 
 
Konkursam ir šādas sešas kategorijas: 
 

1. kategorija. KONKURĒTSPĒJĪGA UN VIEDA EIROPA;  
2. kategorija. ZAĻA EIROPA;  
3. kategorija. SAVIENOTA EIROPA; 
4. kategorija. SOCIĀLA UN IEKĻAUJOŠA EIROPA;  
5. kategorija. IEDZĪVOTĀJIEM TUVĀKA EIROPA; 
6. kategorija. GADA TĒMA (2023. gads — Eiropas Prasmju gads). 

 
Rokasgrāmatas sākumā ir sniegts sīkāks kategoriju apraksts un norādes par to, kādi projekti 
varētu atbilst apbalvošanas kritērijiem.  
 
Projekti ir jāpiesaka kategorijā, kas atbilst tam politikas mērķim, saskaņā ar kuru projekti ir 
finansēti. Attiecībā uz 2014.–2020. gadā finansētajiem projektiem pieteikumu iesniedzējiem 
jāatsaucas uz konkursa kategoriju, kas atbilst konversijas tabulā (1. pielikumā) norādītajam 
tematiskajam mērķim, saskaņā ar kuru projekts ir finansēts.  
 
Kategorijā “Gada tēma” drīkst pieteikt atbilstīgi jebkuram politikas vai tematisko mērķim finansētus 
projektus, taču to mērķiem un sasniegumiem ir nepārprotami jāatbilst šīs kategorijas aprakstam.  
 
Vienu un to pašu projektu nevar iesniegt vairākās kategorijās. 
 
1.3. Kāda veida ES līdzfinansēti projekti atbilst kritērijiem? 
 
Visi projekti, kas saņēmuši finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) (tostarp 
Interreg), Kohēzijas fonda (KF), Eiropas Sociālā fonda (ESF), Eiropas Sociālā fonda+, Taisnīgās 
pārkārtošanās fonda un jebkuras Interreg programmu daļas. 
 
Runājot par finansēšanas periodiem, konkursam var pieteikt gan 2014.–2020. gadā, gan 2021.–
2027. gadā finansētus projektus. Ņemiet vērā, ka konkursā drīkst pieteikt tikai pabeigtus 
projektus. 
  
Tāpat labprāt gaidīsim projektus un iniciatīvas, kuru finansējumu kopumā veido gan iepriekš 
minēto fondu līdzekļi, gan arī citu ES fondu līdzekļi.  
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Atbilstības kritēriji ir izklāstīti šīs rokasgrāmatas atsevišķā sadaļā (“Atbilstības un apbalvošanas 
kritēriji”). 
 
1.4. Vai drīkst pieteikt projektu, kas iesākts līdz 2014. gadam? 
 
Nē. Projekta sākuma datumam jābūt ne agrāk kā 2014. gada 1. janvārī. 
 
1.5. Vai drīkst pieteikt nesen pabeigtu projektu? 
 
Jā. Konkursā drīkst pieteikt tikai pabeigtus projektus.  
 
1.6. Vai ir noteikts maksimālais pieteikumu skaits? 
 
Jā. Vienā programmā var iesniegt ne vairāk kā piecus pieteikumus.  
Programmas vadošā iestāde ar apliecinājuma rakstu nodrošina šī maksimālā skaita ievērošanu. 
 

 
2. Kā ir jāiesniedz projekts? 

 
2.1. Kāda īsumā ir iesniegšanas kārtība? 
 
Līdz norādītajam termiņam jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma veidlapa un jāaugšupielādē vadošās 
iestādes apliecinājuma raksts. Apliecinājuma rakstu var iesniegt aizpildītas veidlapas formā, kas 
pieejama tiešsaistes platformā, vai kā e-pasta vēstuli ar līdzvērtīgu informāciju no vadošās 
iestādes vadītāja, un augšupielādēt PDF faila formātā. Tas arī viss! 
 
2.2. Kur ir jāiesniedz pieteikums?  
 
Pieteikums jāiesniedz “REGIOSTARS” konkursa tiešsaistes platformā 
http://www.regiostarsawards.eu  
 
2.3. Kāds ir pieteikuma iesniegšanas termiņš? 
 
2023. gada 31. maijs plkst. 23.59.59 CET.  
 
2.4. Kas drīkst iesniegt pieteikumu? 
 
Pieteikums jāiesniedz projekta virzītājam (proti, organizācijai, kas bija atbildīga par projekta 
īstenošanu). Pieteikuma veidlapai pievieno vadošās iestādes parakstītu apliecinājuma rakstu. 
Apliecinājuma raksta veidlapa ir pieejama tiešsaistes platformā. Apliecinājuma rakstu var aizstāt 
ar e-pasta vēstuli, kurā iekļauta līdzvērtīga informācija un ko sūtījis vadošās iestādes vadītājs, 
kurš apstiprina apliecinājumu. Šo e-pasta vēstuli PDF formātā augšupielādē tiešsaistes 
platformā. 
 
2.5. Kādā valodā var iesniegt pieteikumu? 
 
Pieteikumu var iesniegt kādā no ES oficiālajām valodām. Visi pieteikumi tiks mašīntulkoti angļu 
valodā, kad tos izvērtēs žūrija. 
 

https://regiostarsawards.eu/
http://www.regiostarsawards.eu/
https://regiostarsawards.eu/
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2.6. Kā jānorāda projekta atrašanās vieta? 
 
Norādiet vai nu ģeogrāfiskās koordinātas, vai precīzu tās ēkas adresi, kurā atrodas projekts.  
 
Ja projektam ir vairākas atrašanās vietas vai vieta nav noteikta (piemēram, nodarbinātības 
projekti vai MVU finansējums), izvēlieties simbolizējošāko (piemēram, to, kur tika veikts 
vissvarīgākais ieguldījums) vai arī projekta virzītāja atrašanās vietu (piemēram, finansēšanas 
aģentūras galveno biroju).  
Šī informācija tiek izmantota, lai mūsu tīmekļvietnē attēlotu visu projektu atrašanās vietas. 
 
2.7. Vai drīkst iesniegt projektu, kas jau iesniegts iepriekšējā “REGIOSTARS” 

konkursā? 
 
Jā, projektus var iesniegt atkārtoti vienu reizi. 
 
2.8. Vai pieteikumu drīkst sūtīt arī pa e-pastu? 
 
Nē. Lai būtu vieglāk sagatavot pieteikumu, piedāvājam izmantot pieteikuma veidlapu Microsoft 
Word formātā. Taču ņemiet vērā, ka pieteikumi ir jāiesniedz vienīgi “REGIOSTARS” konkursa 
tiešsaistes platformā www.regiostarsawards.eu 
 
2.9. Vai pieteikums jāiesniedz vienā piegājienā? Vai arī pieteikumu var saglabāt un 

aizpildīt vēlāk? 
 
Iesākto pieteikumu pirms iesniegšanas jebkurā posmā var saglabāt un pabeigt vēlāk. Pieteikums 
ir pabeigts tikai tad, kad ir noklikšķināts uz pogas “Submit” (“Iesniegt”). 
 
2.10. Kāpēc pieteikuma veidlapā divreiz jāsniedz projekta apraksts? 
 
Īsais, atmiņā paliekošais projekta apraksts tiks izmantots komunikācijas vajadzībām. Sniedziet 
viegli saprotamu aprakstu, kas plašai sabiedrībai paskaidro, kāpēc jūsu projekts ir izcils un kā tas 
palīdz uzlabot eiropiešu dzīvi. Šī pieteikuma veidlapas iedaļa tiks izmantota bez būtiskām 
korekcijām, piemēram, kā īss projekta apraksts sabiedrības simpātiju balvas noteikšanas 
nolūkos. 
 
Izvērstais projekta apraksts ir paredzēts žūrijai, lai iepazītos ar projektu. Šeit aicinām sniegt 
detalizētu, profesionālu projekta aprakstu ar visu būtisko informāciju, ko uzskatāt par 
nepieciešamu, lai žūrija varētu izvērtēt jūsu projektu.  
 
2.11. Kāda informācija ir jāsniedz iedaļā “Projekta ietekme”?  
 
Aizpildot šo pieteikuma veidlapas iedaļu, ieteicams apdomāt visus pozitīvos ieguvumus un 
sasniegumus, kas netiktu gūti, ja projekts nebūtu īstenots. 
 
2.12. Kādām tehniskajām prasībām ir jāatbilst attēliem? 
 
Jāiesniedz augstas izšķirtspējas attēli, kas tiks izmantoti gan konkursa laikā, gan pēc tā beigām 
dažādos saziņas kanālos, piemēram, drukātajos materiālos, tiešsaistes publikācijās un izstādes 
vajadzībām. Attēlu izšķirtspējai ir jābūt vismaz 300 dpi vai to lielumam jābūt vismaz 10 MB. 
 

http://www.regiostarsawards.eu/
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Tāpat ir jāapliecina, ka jūsu pārstāvētajai organizācijai pieder attēlu autortiesības un tādējādi 
visas attiecīgās tiesības, tostarp ir saņemta attēlā redzamo identificējamo personu atļauja, un ka 
Eiropas Komisija drīkst izmantot šos attēlus “REGIOSTARS” konkursa un ES reģionālā politikas 
reklamēšanai visās platformās (tīmekļvietnēs, drukātajos materiālos, sociālajos medijos un citur). 
 
2.13. Kas notiek pēc tam, kad projekts ir iesniegts? 
 
Pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām visiem pieteiktajiem projektiem veiks atbilstības 
pārbaudi. Tos projektus, kas atbildīs kritērijiem, nodos žūrijas vērtēšanai. Visus kritērijiem 
atbilstīgos projektus publicēs arī “REGIOSTARS” konkursa tiešsaistes platformā. Pieteikumu 
iesniedzēji tiks informēti par atbilstības pārbaudes rezultātiem. Plašāku informāciju skatiet šīs 
rokasgrāmatas iedaļā “Atlases kārtība” un 2. pielikumā norādītajā grafikā.  
 
2.14. Kā notiek publiskā balsošana? 
 
Tiešsaistes balsošanas sistēma darbosies no 14. septembra līdz 14. novembrim. Šajā laikā 
sabiedrībai būs iespēja balsot par savu iecienītāko no visiem finālā iekļuvušajiem projektiem. 
Visvairāk balsu ieguvušais projekts saņems sabiedrības simpātiju balvu. Finālā iekļuvušajiem 
projektiem un to vadošajām iestādēm ir ļoti ieteicams rīkot komunikācijas kampaņu/akciju, lai 
reklamētu savu kandidatūru publiskajā balsošanā. 
 
2.15. Ar ko var sazināties neskaidrību gadījumā? 
 
Ja rodas jautājumi par pieteikumu iesniegšanas kārtību, sazinieties pa e-pastu 
contact@regiostarsawards.eu  

 
 
3. Kāda ir vadošās iestādes funkcija? 

 
3.1. Kādi uzdevumi jāveic vadošajai iestādei? 
 
Vadošajai iestādei ir divi galvenie uzdevumi: 

 izsniegt pieteikuma iesniedzējam parakstītu apliecinājuma rakstu vai nu veidlapas formā, 
vai kā e-pasta vēstuli ar līdzvērtīgu informāciju, kā arī nodrošināt, ka vienā programmā 
tiek iesniegti ne vairāk kā pieci projekti; 

 piedalīties apbalvošanas ceremonijā kopā ar visiem finālā iekļuvušo projektu pārstāvjiem, 
kur apbalvojumus pasniegs kohēzijas un reformu komisāre (izmaksas sedz Komisija). 

 
3.2. Kāpēc vadošajai iestādei projekta pieteikumam ir jāsniedz apliecinājuma raksts? 
 
Pirmkārt, vadošā iestāde šādi nodrošina, ka vienā darbības programmā tiek iesniegti ne vairāk 
kā pieci pieteikumi. Otrkārt, vadošā iestāde informē Komisiju par to, vai projekts ir bijis pakļauts 
jebkāda veida izmeklēšanai, kā rezultātā varētu būt veiktas finanšu korekcijas pārkāpumu vai 
krāpšanās dēļ.  
 
3.3. Vai drīkst iesniegt projektu bez vadošās iestādes apliecinājuma raksta? 
 
Nē.  
 
3.4. Vai katrā kategorijā iesniedzamo pieteikumu skaits ir ierobežots? 

mailto:contact@regiostarsawards.eu
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Nē, tas ir pilnībā atkarīgs no katras programmas (dažās programmās var iesniegt pat piecus 
pieteikumus vienā kategorijā). Kopumā vadošās iestādes var brīvi izmantot tādu atlases kārtību, 
kādu uzskata par piemērotu, lai izraudzītos savai programmai derīgus projektus.  
 
3.5. Vai vadošās iestādes vārdā drīkst parakstīties starpniekinstitūcija? 
 
Jā. Tomēr starpniekinstitūcijai sava rīcība ir jāsaskaņo ar vadošo iestādi. 
 
3.6. Ko pieteikuma veidlapā nozīmē vadošās iestādes pārstāvis? 
 
Vadošā iestāde vienpersoniski pieņem lēmumu par to, kurš parakstīs apliecinājuma rakstu. Dažos 
gadījumos to paraksta šīs vadošās iestādes vadītājs, citos gadījumos — programmas vadītājs vai 
komunikācijas koordinators (īpaši lielāka mēroga programmām).  
 
3.7. Kas notiek ar vadošo iestādi neparedzētos gadījumos? 
 
Ja vadošā iestāde, kas atbild par 2014.–2020. gada programmu, vairs nepastāv vai tajā notikušas 
izmaiņas, pieteikuma apliecinājuma rakstu ir pienākums izsniegt vadošajai iestādei, kas atbild par 
2021.–2027. gada programmu (kas aizstāj 2014.–2020. gada programmu).  
 
Ja viena un tā pati vadošā iestāde ir atbildīga par vairākām programmām, tā var izsniegt 
apliecinājuma rakstu ne vairāk kā pieciem projektiem vienā programmā. Ja abas secīgās 
programmas (2014.–2020. gadam un 2021.–2027. gadam) aptver vienu un to pašu teritoriju un 
būtībā tās pašas tēmas, būtu jāiesniedz tikai pieci projekti visā laika posmā kopš 2014. gada. 

 
 

4. Kā notiek projektu vērtēšana un kas notiek pēc tam? 
 

4.1. Kāds ir žūrijas vērtēšanas process? 
 
Skatiet šīs rokasgrāmatas iedaļu “Atlases kārtība”.  
 
Žūrijai iesniegs tikai tos pieteikumus, kas atbilst atbilstības kritērijiem. Pirmajā atlases kārtā žūrija 
visus pieteiktos projektus vērtēs pēc apbalvošanas kritērijiem un izvēlēsies katrai kategorijai ne 
vairāk kā piecus finālistus. Otrajā kārtā žūrija tiksies ar finālistiem, lai piedalītos projektu 
prezentācijās un paneļdiskusijās, kuru laikā žūrijas locekļiem būs iespēja uzdot papildu 
jautājumus par projektiem, pamatojoties uz kuriem pieņems lēmumu par uzvarētājiem.  
 
Lai iegūtu plašāku informāciju, rūpīgi izlasiet iedaļas par atbilstības un apbalvošanas kritērijiem. 
 
4.2. Kas ietilpst žūrijā? 
 
Žūrijas sastāvā ir 18 augsta līmeņa akadēmisko aprindu pārstāvji, kurus izvirza Komisija. Žūrijas 
locekļi strādā grupās pa trim (kas iedalītas pēc zināšanām noteiktā apbalvošanas kategorijā), bet 
galīgo lēmumu par finālistiem un uzvarētājiem pieņem visi kopā. 
 
4.3. Kas notiek, ja mans projekts iekļūst starp finālistiem? 
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Visus pieteikumu iesniedzējus informē par žūrijas lēmumu attiecībā uz viņu projektiem līdz 
10. jūlijam, kas sakrīt ar finālistu paziņošanas datumu. 
 
Pēc paziņojuma saņemšanas finālistus aicina izvirzīt pārstāvi(-jus), kuru(-us) sūtīt uz otro atlases 
kārtu Briselē, kur tajā laikā norisināsies Eiropas Reģionu un Pilsētu nedēļa. Ja finālists nepiedalās 
otrajā atlases kārtā, tas ir pietiekams iemesls, lai Eiropas Komisija atsauktu šo finālistu.  
 
Pirms pasākuma tiks rīkota komunikācijas apmācība, kas ilgs pusi dienas, lai sagatavotu 
finālistus. Tāpēc ir ļoti ieteicams, lai apmācībā piedalītos arī pārstāvis, kas izvirzīts dalībai otrajā 
atlases kārtā.  
 
Ņemiet vērā, ka šī otrā — pēdējā — atlases kārta notiks angļu valodā. 
 
Visi finālā izvirzītie projekti automātiski piedalās tiešsaistes balsošanā par sabiedrības simpātiju 
balvu.  
 
Visbeidzot, visi finālisti kopā ar vadošās iestādes pārstāvi tiek aicināti piedalīties apbalvošanas 
ceremonijā Ostravā, Čehijā.  
 
Lai iegūtu precīzāku informāciju par datumiem, skatiet šīs rokasgrāmatas 2. pielikumu. Visus 
izdevumus par dalību iepriekš minētajos pasākumos apmaksā Komisija.  
 
4.4. Kas notiek, ja mans projekts uzvar konkursā? 

 
Apbalvošanas ceremonijā tiks nosaukti visi “REGIOSTARS” konkursa uzvarētāji. Projekta 
vadītājs un vadošās iestādes pārstāvis saņems Eiropas Kohēzijas un reformu komisāres 
pasniegto “REGIOSTARS” konkursa trofeju.  
 
Pēc ceremonijas Komisija rīkos nelielas vietēja mēroga kampaņas sadarbībā ar uzvarējušo 
projektu virzītājiem un vadošajām iestādēm. 
 

 
4.5. Kad notiks “REGIOSTARS” konkursa apbalvošanas ceremonija? 
 
Skatiet šīs rokasgrāmatas 2. pielikumā redzamo grafiku.  
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1. pielikums. Konversijas tabula  
 

2014.–2020. gada tematiskie mērķi 2021.–2027. gada politikas mērķi 

TO1; TO2; TO3  PO1. Konkurētspējīgāka un viedāka Eiropa 

TO4; TO5; TO6 PO2. Zaļāka un mazoglekļa Eiropa 

TO7 PO3. Savienotāka Eiropa 

TO8; TO9; TO10  PO4. Sociālāka Eiropa 

ITI, CLLD, UIA PO5. Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa 

 

2014.–2020. gada projekti, kas atbilst 11. tematiskajam mērķim, jāiekļauj kādā no 
piecām kategorijām atbilstoši to konkrētajai tēmai.  
 
 
 
 
 
2. pielikums. “REGIOSTARS” konkursa grafiks 

 
 
 
 

Pasākums Datums 

Konkursa atklāšana Trešdiena, 27. februāris 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš Trešdiena, 31. maijs 

Informācija par atbilstības pārbaudi Piektdiena, 16. jūnijs 

Finālistu paziņošana Pirmdiena, 10. jūlijs 

Publiskās balsošanas sākums Ceturtdiena, 14. septembris 

Tiešsaistes apmācība finālistiem par projektu 
prezentēšanu 

38. nedēļā (18.–22. septembris) 

Finālistu vakariņas ar komisāri Otrdiena, 10. oktobris 

Finālisti prezentē projektus žūrijai Trešdiena, 11. oktobris 

Publiskās balsošanas beigas Otrdiena, 14. novembris 

“REGIOSTARS” konkursa apbalvošanas 
ceremonija 

Ceturtdiena, 16. novembris (Ostravā) 

Vietējās kampaņas ar konkursa uzvarētājiem Sākot no 1. decembra 

Vietējo kampaņu video ar konkursa 
uzvarētājiem 

2024. gada “REGIOSTARS” konkursa 
atklāšanas diena 


