
KONKURSAS „MOTERŲ ĮKURTŲ STARTUOLIŲ TAURĖ“ 

Moterų įkurtų startuolių taurė  (START UP WOMAN CUP) – tai Europos 
mastu organizuojamas konkursas pagal Erasmus+ HILLARY projekto gaires. 

Šio konkurso tikslas – skatinti moterų verslumą sutelktinio 
bendradarbiavimo platformoje Babele  

http://socialenterprise4women.com  
 

1. KAS GALI DALYVAUTI? 
 

1.1 Humanitarinių, socialinių ir edukologijos mokslų studentai ir absolventai;   
1.2 Verslo modelį sukurti ir pristatyti gali grupė arba vienas asmuo. Jeigu verslo modelį kurs 

ne vienas asmuo, bet grupė, tai 50 proc. grupės narių turi būti moterys. Individualius 
verslo modelius gali kurti tik moterys.  

1.3 Konkurse dalyvauti gali Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų, Norvegijos, 
Lietuvos ir Rumunijos gyventojai. 

 
2. Konkurso reikalavimai: 

Norėdami dalyvauti konkurse, privalote: 

2.1 HILLARY bendruomenės internetiniame puslapyje https://babele.co/#!/communities 
susikurti profilį;  

2.2 Suburti komandą, kuriai vadovaus moteris;  
2.3 Vadovaudamiesi virtualiu kursu, nuosekliai vystyti savo verslo idėją ir sukurti inovatyvia 

idėja grįstą socialinio verslo modelį; 
2.4 Sukūrus verslo modelį, užpildyti Internetinę grįžtamojo ryšio apklausą, nurodant joje, 

kad norite dalyvauti Moterų įkurtų startuolių taurės konkurse;  
2.5 Dalyvauti jūsų šalyje vyksiančiame Moterų įkurtų startuolių taurės konkurse, kuriame 

pristatysite savo verslo modelio idėją. Konkurso metu bus išrinktos Moterų įkurtų 
startuolių taurės nugalėtojos. Likusios dalyvės gaus pažymėjimus ir progą susipažinti su 
panašiai mąstančiais kolegomis bei potencialiais investuotojais; 

2.6 Pirmos vietos laimėtoja galės dalyvauti europiniame Moterų įkurtų startuolių taurės  
konkurse (EUROPEAN CUP) Nyderlanduose, 2019 m. birželio 20–21 d. Kelionės ir 
pragyvenimo Nyderlanduose išlaidos bus apmokėtos!  

 
3. Konkurso Moterų įkurtų startuolių taurė terminai: 

 
3.1 Konkursas prasidės 2019 m. vasario 1 d. ir tęsis iki balandžio 30 d. Vėliau termino 

pateiktos paraiškos nebus svarstomos. 

http://socialenterprise4women.com/
https://babele.co/#!/communities


 Virtualaus kurso medžiaga nuo vasario iki balandžio mėnesio bus pateikta anglų kalba 
(turite 3 mėnesius verslo projektui parengti); 

 Virtualaus kurso medžiaga valstybine kalba* bus pateikta nuo kovo iki balandžio 
mėnesio (turite 2 mėnesius verslo projektui parengti). 

*Verslo modelį galite rengti anglų arba valstybine kalba (italų, norvegų, rumunų, olandų, 
ispanų ir lietuvių). 
 
Vertinimo procesas: 
Nacionalinis vertinimo procesas ir kriterijai 

2019 m. gegužės mėnesį žiuri, sudaryta iš šalies socialinių inovacijų ir socialinio verslumo 
ekspertų, įvertins verslo modelius, remdamasi žemiau pateiktais vertinimo kriterijais.  

Projekto kokybė (80 proc.): 

 Projekto parengimas 25 proc., t. y. vadovaudamasis virtualiu, HILLARY platformoje 
esančiu, kursu, dalyvis privalo parengti aiškų projekto pristatymą; 

 Įsipareigojimas 25 proc., t. y. dalyviai privalo būti pasiruošę įgyvendinti parengto 
verslo modelio pirminę idėją iki pirmojo prototipo sukūrimo; 

 Įvykdomumas ir kaina 25 proc. 
 Socialinis inovatyvumas 25 proc., t. y. sukurtas verslo modelis turi daryti potencialiai 

socialinį poveikį. 
4.1 Patarėjų ir mentorių iš šalies įtraukimas (20 proc.):  

 Mentorių komentarai apie projektą. 
 Konsultacijų dažnumas 50 proc. 
 Kokybė 50 proc. 

Pasibaigus konkursui bus organizuojamas sklaidos renginys, kurio metu bus skelbiami 
nugalėtojai. Konkurso dalyviai privalo renginyje dalyvauti, antraip negalės laimėti prizo. Trims 
geriausioms verslo modelių kūrėjoms bus įteiktas apdovanojimas. 

Europinis vertinimo procesas ir kriterijai  

Visi nacionalinių konkursų nugalėtojai dalyvaus atrankoje europiniam apdovanojimui laimėti. 
Europinio apdovanojimo žiuri sudarys Hillary konsorciumo partneriai, kurie gegužės mėnesio 
pabaigoje vyksiančio susitikimo metu išrinks Europos konkurso nugalėtoją. 

Vertinimo kriterijai:  

5.1 Projekto kokybė (40 proc.):  
 Projekto parengimas 25 proc., t. y. vadovaudamasis virtualiu, HILLARY platformoje 

esančiu, kursu, dalyvis privalo parengti aiškų projekto pristatymą; 
 Įsipareigojimas 25 proc., t. y. dalyviai privalo būti pasiruošę įgyvendinti parengto 

verslo modelio pirminę idėją iki pirmojo prototipo sukūrimo; 
 Įvykdomumas ir kaina 25 proc. 
 Socialinis inovatyvumas 25 proc., t. y. sukurtas verslo modelis turi daryti potencialiai 

socialinį poveikį. 



5.2 Pristatymo kokybė (40 proc.): 
 Šalyje vykusio sklaidos renginio metu parengto pristatymo įrašas. 

5.3 Patarėjų ir mentorių iš šalies įtraukimas (20 proc.): 
 Mentorių komentarai apie projektą. 
 Konsultacijų dažnumas 50 proc. 
 Kokybė 50 proc. 

4. Verslo modelio paraiškos prizai ir terminas: 

TAURĘ laimės nacionaliniai nugalėtojai. 

Prizas Lietuvoje:  

 Kelionė į Europos konkursą Nyderlanduose 2019 m. birželio 20–21 d. Nacionalinio 
konkurso laimėtoja arba laimėjusios komandos vadovė vyks pristatyti savo verslo idėjos 
„BDF Business Development Friesland“ Nyderlanduose; 

 Tolesnė mentorių pagalba nugalėtojų komandai ruošiantis pristatyti verslo modelį 
Europiniam konkurse; 

 Antros vietos laimėtojos dalyvaus „Global Entrepreneurship Week 2019“, lapkričio 18-
24 d. Vilniuje. Renginio metu jos galės susipažinti su investitoriais ir sėkmingais 
socialiniais verslininkais; 

 Trečios vietos laimėtojoms bus suteiktas 1 mėnesio trukmės socialinio verslo idėjų 
plėtotės instruktažas. 

Europinis prizas: Nyderlanduose, Leewarden mieste, „BDF Business Development 
Friesland“ vyksiančios Baigiamosios apdovanojimų ceremonijos metu bus išrinkta EUROPINĖS 
moterų startuolių taurės nugalėtoja. Europinio konkurso nugalėtoja bus apdovanota ypatingu 
prizu už savo idėją Baigiamosios ceremonijos metu. 

 

Daugiau apie projektą ir konkursą skaitykite: 

http://socialenterprise4women.com 

https://babele.co/#!/community/228/overview 

https://pdf.viko.lt/fakultetas/projektai/erasmus-strateginiu-partnerysciu-projektas-hillary-
online-community-to-foster-female-entrepreneurship/ 

https://www.linkedin.com/company/hillary-supporting-socially-enterprising-women/ 

https://www.facebook.com/socialenterprise4women/ 

https://www.youtube.com/watch?v=2MNq5R2hNPg&list=PLEjN-xO3pIffNBay-
CoypmLmj_rPrTELe 
 
https://www.youtube.com/channel/UCUbjy1sBOUq-jf0gaNWQMVQ/videos 
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