PRAVIDLA PRO CENU EHSV
ZA OBČANSKOU SOLIDARITU
„Občanská společnost proti pandemii COVID-19“
Ocenění iniciativ na podporu solidarity zaměřených na řešení mimořádné
situace způsobené pandemií COVID-19 a jejích důsledků v Evropě
1.

Účel a obecný cíl Ceny EHSV za občanskou solidaritu

Z hlediska Evropského hospodářského a sociálního výboru (dále jen „EHSV“ nebo „Výbor“)
je účelem této ceny, která bude v roce 2020 výjimečně udělena místo každoroční Ceny EHSV pro
občanskou společnost, ocenit neziskové iniciativy prováděné fyzickými osobami a/nebo
subjekty soukromého práva, které významně přispěly k řešení mimořádné situace způsobené pandemií
COVID-19.
Obecným cílem ceny je tedy zvýšit povědomí o přínosu, jímž fyzické osoby a/nebo subjekty
soukromého práva přispěly nebo přispívají k formování evropské identity a solidarity, a tento přínos
zviditelnit, a to způsobem, který podporuje společné hodnoty, o něž se opírá evropská integrace.
2.

Téma Ceny EHSV za občanskou solidaritu: občanská společnost proti pandemii COVID19

Rozšíření onemocnění COVID-19 a následná krize představují závažnou mimořádnou událost, která
postihuje všechny úrovně společnosti. Pro členské státy představují výzvu, která nemá obdoby, a jsou
i významnou zátěží pro orgány veřejné moci, zdravotnické instituce, organizace občanské společnosti,
podniky a evropské občany.
Od konce druhé světové války světové společenství nikdy nečelilo tak závažné krizi s dopadem na
zdraví a na lidi, ale také sociálním, psychologickým a hospodářským dopadem. Pandemie je příčinou
toho, že velký počet lidí trpí závažnými příznaky, a způsobila desítky tisíc úmrtí. Ačkoliv jsou
opatření v podobě izolace a omezení fyzického kontaktu nezbytná k zabránění šíření viru, ještě více
znesnadnila vypořádání se s touto lidskou tragédií.
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Systémy zdravotní péče a sociální systémy jsou vystaveny tlaku. Kvůli opatřením omezujícím volný
pohyb osob, jež byla zavedena v několika zemích, byl narušen chod podniků, což vedlo k nedostatku
likvidity, protože řada podniků má problémy platit svým dodavatelům a zaměstnancům. Velmi
závažným problémem se tak stala solventnost podniků, a to i s ohledem na nejisté hospodářské
vyhlídky. Malé a střední podniky, začínající podniky a osoby samostatně výdělečně činné jsou v tomto
směru zvlášť zranitelné.
Řada podniků propouští zaměstnance, v důsledku čehož prudce klesá míra ekonomické aktivity
a zvyšuje se nezaměstnanost. Hrozí vážné riziko, že v nadcházejících měsících zaniknou miliony
pracovních míst a mimoto se zvýší podzaměstnanost, významně se sníží příjmy mnoha domácnosti
a vzroste chudoba pracujících. Pravděpodobně se zhorší situace lidí s nejistým zaměstnáním a osob
trpících materiální deprivací.
Rozsah a zjevný přeshraniční rozměr koronavirové krize a výzev, které před námi leží, jsou příčinou
toho, proč nemohou být jednostranná opatření přijímaná na vnitrostátní úrovni skutečně účinná. Žádná
vláda si nemůže myslet, že takovouto pandemii vyřeší a že se s jejími důsledky vypořádá sama. Pokud
jednotlivé členské státy přijmou nesourodé přístupy, nejedná se jen o jistý recept na katastrofu, ale
nahrává to také populistům, euroskeptikům a nacionalistickým silám, což ohrožuje celý evropský
systém. 70 let od Schumanovy deklarace potřebuje Evropa více než kdy předtím
„naplňování konkrétních cílů, vytvářejíc nejprve skutečnou solidaritu“. Léčba pacientů v kritickém
stavu v jiných zemích EU a řada zdravotníků, kteří se dobrovolně nabídli, že pomohou v nejvíce
postižených regionech, jsou pouze dva z řady příkladů této skutečné solidarity, které jsme byli
v uplynulých několika měsících svědky.
Členské státy EU se musí spojit, podporovat se navzájem a koordinovat opatření ve vzájemné shodě
při současném dodržování Listiny základních práv a v souladu se zásadami právního státu a zásadou
subsidiarity. Rychlá, soudržná a koordinovaná kolektivní reakce je rozhodující nejen pro zaručení
fungování jednotného trhu, ale také pro provádění účinných opatření na podporu hospodářské činnosti
a na přípravu půdy pro hospodářské oživení. Koordinace je také důležitá k vypořádání se s potřebami
v rámci mimořádné zdravotnické situace a k zajištění účinné pomoci trpícím.
V současné situaci je důležitější než kdykoliv předtím, aby EU prokázala, že je nejen společenstvím
finančních a hospodářských zájmů, ale také – a to především – společenstvím se společným osudem1.
Tato zásada, spolu se zásadou prosazování blahobytu Evropanů, je stanovena ve Smlouvě o Evropské
unii (SEU)2 a musí se jí řídit evropské, vnitrostátní a regionální/místní politiky a měla by být hlavní
zásadou reakce evropské občanské společnosti na současnou krizi.

1
2

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Budoucnost Fondu solidarity Evropské unie, CO/319-EESC-2012-817
ze dne 28. března 2012 (Úř. věst. C 181, 21.6.2012, s. 52).
Smlouva o Evropské unii, čl. 3 odst. 1.
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EHSV je vděčný všem, kteří pracují v přední linii a usilují o to, aby zaručili přístup k veřejným
službám a základním výrobkům, a udělalo na něj dojem obrovské úsilí ze strany organizované
občanské společnosti, nevládních organizací a sociálních a hospodářských partnerů, jakož i ze strany
mnoha anonymních občanů, jež mělo za cíl doplnit opatření prováděná orgány členských států
a poskytnout podporu těm, kteří jsou touto krizí nejvíce zasaženi.
Neziskové sociální podniky a organizace občanské společnosti, které jsou v mnoha členských státech
důležitou součástí sociálního systému a systému zdravotní péče a/nebo poskytují sociální služby,
nabízejí své odborníky a sítě a dobrovolně se zapojují do předcházení mimořádným situacím
a katastrofám a jejich řízení, zastávají stěžejní úlohu v boji proti rozšíření onemocnění COVID-19
a při zmírňování dopadů této epidemie.
Ačkoliv je EHSV v myšlenkách s těmi, kteří byli pandemií přímo zasaženi, touto cenou chce Výbor
vzdát hold velkému počtu organizací občanské společnosti, hospodářským subjektům a jednotlivcům,
kteří na území EU nebo ve Spojeném království přijali účinná a tvůrčí opatření s cílem bojovat proti
onemocnění COVID-19 a jeho důsledkům a prokázali při tom odvahu, angažovanost, solidaritu
a neuvěřitelný smysl pro odpovědnost.
3.

Podmínky účasti

3.1

Způsobilí kandidáti

Cena EHSV za občanskou solidaritu může být za rovných podmínek udělena všem fyzickým osobám
a subjektům soukromého práva, kteří splňují níže uvedené podmínky. Orgány veřejné moci, vládní
organizace a jiné veřejné subjekty nejsou způsobilé.
Pro kandidáty ze Spojeného království: Poté, co ke dni 1. února 2020 vstoupí v platnost dohoda
o vystoupení Spojeného království z EU3, a zejména její čl. 127 odst. 6 a články 137 a 138, je třeba
odkazy uvedené níže v tomto dokumentu na fyzické nebo právnické osoby, které mají bydliště nebo
jsou usazeny v členském státě EU, chápat tak, že zahrnují fyzické nebo právnické osoby, které mají
bydliště nebo jsou usazeny ve Spojeném království. Rezidenti a subjekty ze Spojeného království jsou
proto způsobilí k podání přihlášky.
1) Fyzické osoby
Pro účely této ceny se fyzickými osobami rozumí jednotlivci nebo skupiny jednotlivců, kteří jednají
společně, aniž by byli vázáni smlouvou. Občané EU jsou způsobilí bez ohledu na zemi bydliště.
Způsobilí jsou i státní příslušníci třetích zemí za předpokladu, že legálně pobývají na území EU.
Skupiny jednotlivců musí určit jako kontaktní osobu jednu fyzickou osobu (vedoucího skupiny) kvůli
administrativním a finančním aspektům této ceny.
Členové EHSV, delegáti CCMI, zaměstnanci orgánů EU a jiných subjektů EU, členové hodnotící
komise a jejich příbuzní jsou ze soutěže vyloučeni.
3

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro
atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7).
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2) Subjekty soukromého práva
Organizace občanské společnosti se mohou účastnit, pokud mají sídlo v Evropské unii a působí na
místní, vnitrostátní, regionální či evropské úrovni. Pro účely této ceny jsou organizace občanské
společnosti definovány ve stanovisku EHSV Úloha a přínos organizované občanské společnosti
k utváření Evropy jako „organizační struktury, jejichž členové mají cíle a odpovědnosti obecného
zájmu a kteří rovněž působí jako prostředníci mezi veřejnými orgány a občany“4. Aktivně se zapojují
do veřejného života na základě svých zájmů a s využitím svých specifických znalostí, schopností
a oblastí působnosti. Tyto organizace jednají nezávisle a členství v nich představuje závazek občanů
podílet se na jejich práci a činnosti. Tato definice zahrnuje i tzv. subjekty na trhu práce, tj. sociální
partnery, organizace zastupující sociální a hospodářské subjekty, nevládní organizace, jež spojují lidi
se stejným cílem, jako jsou například organizace zaměřené na životní prostředí, organizace hájící
lidská práva, sdružení spotřebitelů, dobročinné organizace, kulturní organizace, organizace zabývající
se vzděláváním a odbornou přípravou atd., komunitní organizace, tj. organizace vytvořené uvnitř
společnosti na nejnižší úrovni, jež usilují o cíle zaměřené na členy, např. mládežnické organizace,
sdružení rodin a všechny organizace, jejichž prostřednictvím se občané podílejí na životě komunity
a obce, náboženská společenství. Způsobilé jsou také organizace občanské společnosti zřízené
legislativním nebo regulačním aktem a/nebo organizace, v nichž je členství částečně nebo zcela
povinné (např. profesní sdružení)5.
Podniky nebo společnosti: Pro účely této ceny se „podniky nebo společnostmi“ rozumí subjekty
vytvářející zisk založené podle občanského nebo obchodního práva, včetně družstevních společností,
a jiné právnické osoby, jež se řídí soukromým právem. Podniky nebo společnosti se mohou účastnit,
pokud jsou zřízené v souladu s právem některého členského státu a mají své sídlo, správní ústředí nebo
hlavní provozovnu na území EU.
3.2

Způsobilé iniciativy

Specifickým cílem Ceny za občanskou solidaritu je ocenit účinné a tvůrčí iniciativy prováděné na
území EU nebo ve Spojeném království, jejichž cílem je vypořádat se krizí COVID-19 a s jejími
rozmanitými důsledky.
Způsobilé jsou iniciativy, které splňují tři níže uvedené kritéria:
 musejí být neziskové, například nezištné iniciativy, dobročinné projekty, dobrovolnická
činnost jednotlivců nebo podniků atd.,
 musejí být již provedeny nebo stále prováděny ke dni 30. září 2020 (uzávěrka pro
předkládání přihlášek),
 musejí být přímo spojené krizí, tj. výslovně zaměřeny na boj proti onemocnění COVID-19
a/nebo na vypořádání se s jeho rozmanitými následky.

4

5

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru The role and contribution of civil society organisations in the building
of Europe (Úloha a přínos organizací občanské společnosti k utváření Evropy), CESE 851/1999 ze dne 22. září 1999
(Úř. věst. C 329, 17.11.1999, s. 30).
Platí to například o rakouských subjektech na trhu práce.
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Následující iniciativy nejsou způsobilé:
 obchodní (tj. ziskové) iniciativy,
 iniciativy, které jsou z více než 50 % financovány z veřejných zdrojů,
 iniciativy, které jsou plánovány, ale do 30. září 2020 (datum uzávěrky pro podávání přihlášek)
nebyly zahájeny,
 iniciativy, které kandidáti prováděli před rozšířením onemocnění COVID-19 a které nejsou
přímo spjaty s koronavirem a jeho důsledky. Způsobilé jsou však i stávající iniciativy, které
byly upraveny za účelem rychlé reakce na další potřeby jejich cílových skupin a které se
vhodně zabývají novými nebo dalšími výzvami, jimž tyto skupiny čelí v důsledku pandemie
koronaviru,
 dokumentační a/nebo informační a/nebo osvětové činnosti, novinářské, literární nebo vědecké
publikace všeho druhu a ve všech podobách, audiovizuální produkty a veškeré druhy
uměleckých děl.
Na požádání musí kandidát poskytnout doklady o způsobilosti navrhované iniciativy. EHSV může
přihlášku zamítnout, pokud nebudou podpůrné doklady poskytnuty včas.
Iniciativy navrhované na tuto cenu se mohou týkat širokého spektra témat, jako například
(orientační výčet):








4.

opatření spojená se zdravím, zdravotnickým vybavením, zdravotnickými prostředky, pomocí
a pečovatelskými službami,
dočasné iniciativy zaměřené na zmírnění okamžitých důsledků koronavirové krize a na splnění
naléhavých potřeb cílových skupin,
zvláštní opatření na pomoc nejchudším, znevýhodněným nebo zranitelným osobám nebo
skupinám (vč. uprchlíků), na ochranu těchto osob před onemocněním jako takovým a na
zmírnění dopadu krize,
iniciativy spojené se situací konkrétních cílových skupin v době omezení volného pohybu
osob,
iniciativy zaměřené na vypořádání se s hospodářskými a profesními důsledky zdravotní krize,
iniciativy na podporu oživení evropského hospodářství nebo určitých odvětví po skončení
pandemie,
iniciativy na zvýšení kapacity reakce v případě budoucí srovnatelné krize.
Podání přihlášky a lhůta pro přihlášení

Přihlásit se můžete vyplněním on-line formuláře (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). V řádně
odůvodněných případech souvisejících s doloženými technickými problémy může EHSV povolit
kandidátům, aby podali přihlášku e-mailem, faxem nebo poštou.
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Přihláška musí obsahovat všechny informace požadované hodnotící komisí, aby bylo možné:





ověřit, zda kandidát splňuje formální kritéria účasti,
ověřit, zda kandidát splňuje kritéria pro vyloučení,
ověřit, že kandidát souhlasí s ustanoveními týkajícími se odpovědnosti, kontrol, auditů
a rozhodného práva,
vyhodnotit skutečné přínosy v rámci každé podané přihlášky ve vztahu ke kritériím pro
udělení ceny.

Za tímto účelem musí každá přihláška obsahovat řádně vyplněné a podepsané čestné prohlášení
týkající se kritérií pro vyloučení a kritérií způsobilosti (příloha 1).
Před udělením ceny požádá ESHV kandidáty o zaslání řádně vyplněného a podepsaného formuláře
právního subjektu a formuláře finanční identifikace a příslušných dokladů. Formuláře jsou k dispozici
na adrese:
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_cs
a
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_cs.
Přihlášky mohou být vypracovány v kterémkoliv úředním jazyce EU. Za účelem urychlení procesu
hodnocení by však EHSV ocenil, kdyby byly přihlášky předloženy v angličtině nebo francouzštině.
Podáním přihlášky kandidát přijímá podmínky uvedené v dokumentaci k soutěži a v příslušných
případech se zříká vlastních všeobecných či zvláštních podmínek.
Konečná lhůta pro zaslání přihlášek je 30. září 2020 v poledne, tedy ve 12:00 (čas v Bruselu).
Přihlášky obdržené po tomto termínu nebude brát EHSV v potaz. Důrazně kandidátům
doporučujeme, aby s podáním přihlášky nečekali až na poslední den, neboť by mohlo dojít
k problémům s odesláním přihlášky v důsledku přetížení sítě či poruch v internetovém připojení.
EHSV nenese odpovědnost za jakékoli zdržení způsobené těmito obtížemi.
Kandidáti mohou podat pouze jednu přihlášku. Ve formuláři přihlášky si kandidáti musejí vybrat
jednu z 29 kategorií v závislosti na zeměpisném zaměření jejich projektu a bez ohledu na jejich
členský stát pobytu nebo usazení. Kategorie 1 až 27 jsou určeny projektům, jejichž provádění se
zaměřuje na některý členský stát. Kategorie 28 je určena projektům, jejichž provádění se zaměřuje na
Spojené království, a kategorie 29 je pro projekty s přeshraničním nebo evropským zaměřením.
Účast v soutěži je bezplatná. Případné náklady spojené s přípravou a zasláním přihlášky nebudou
kandidátům proplaceny.
Poté, co kandidáti odešlou přihlášku, zobrazí se jim na obrazovce poděkování za účast a nabídka
možnosti vytisknutí přihlášky nebo uložení ve formátu PDF.
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5.

Vyhodnocení a udělení ocenění

5.1

Fáze hodnocení

Hodnocení provede skupina odborníků (dále jen „hodnotící komise“), na které se vztahují požadavky
finančního nařízení na zamezení střetu zájmů6.
EHSV si vyhrazuje právo nezveřejnit jména členů hodnotící komise, či je případně zveřejnit až po
udělení ceny.
Účastníci by po dobu trvání soutěže neměli kontaktovat členy hodnotící komise v jakékoliv věci
související s cenou. Veškeré takové pokusy povedou k vyloučení ze soutěže.
Rozhodnutí hodnotící komise je konečné, závazné a nelze proti němu vznést námitky.
Hodnocení bude založeno výhradně na informacích obsažených v podaném formuláři přihlášky.
Každá z 29 kategorií bude hodnocena nezávisle na ostatních kategoriích.
V případě každé kategorie proběhne postup v pěti fázích:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ověření způsobilosti kandidátů;
ověření způsobilosti iniciativ navržených na cenu;
ověření nevyloučení kandidátů;
hodnocení kvality iniciativ navržených na cenu na základě kritérií pro udělení ceny;
udělení ceny.

EHSV posoudí kritéria způsobilosti, nevyloučení a kvality v libovolném pořadí. Aby mohl uchazeč
získat cenu, musí uspět ve všech fázích. Kandidátům nebude do skončení soutěže poskytnuta žádná
zpětná vazba. Výsledky budou všem kandidátům oznámeny co nejdříve a nejpozději 15 kalendářních
dnů poté, co příslušná schvalující osoba přijme rozhodnutí o udělení ceny (pátá fáze), předběžně do
ledna 2021.
5.1.1 Ověření způsobilosti kandidátů
Způsobilí kandidáti musí splňovat požadavky bodu 3.1 výše.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla
pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU)
č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU,
Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).
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Všichni kandidáti musí předložit čestné prohlášení (příloha 1), a to řádně podepsané (v případě
subjektů soukromého práva zplnomocněným zástupcem) a opatřené datem, v němž bude uvedeno, že
jsou způsobilí k získání ceny. Toto prohlášení je součástí prohlášení ohledně kritérií pro vyloučení
(viz bod 5.1.3 níže). Proto by měl každý kandidát podat pouze jedno prohlášení zahrnující oba
aspekty.
EHSV zhodnotí způsobilost kandidátů na základě čestného prohlášení. Před udělením ceny požádá
EHSV kandidáty o řádně vyplněný a podepsaný formulář právního subjektu a doklady (viz bod 4
výše).
EHSV si vyhrazuje právo požadovat výše uvedený formulář a podpůrné doklady od všech kandidátů
kdykoli v průběhu hodnocení. V takovém případě musí kandidát předložit formulář a podpůrné
doklady bezodkladně. EHSV může přihlášku zamítnout, pokud formulář a podpůrné doklady nebyly
poskytnuty včas.
5.1.2 Ověření způsobilosti iniciativ
Způsobilost iniciativ navržených na cenu bude ověřována na základě on-line přihlášky a doplňujících
vyjasňujících otázek, které případně EHSV položí. Iniciativy navržené na cenu jsou způsobilé, pokud
splňují požadavky bodu 3.2 výše. Na jinou činnost vykonávanou kandidátem nebude brán zřetel.
5.1.3 Ověření nevyloučení
Všichni uchazeči musí předložit čestné prohlášení (příloha 1), řádně podepsané (v případě subjektů
soukromého práva zplnomocněným zástupcem) a opatřené datem, kde uvedou, že se nenacházejí
v žádné ze situací zakládajících vyloučení uvedených v článcích 136 a 141 finančního nařízení
a v tomto prohlášení.
EHSV si vyhrazuje právo ověřit, zda se kandidáti nenacházejí v některé ze situací zakládajících
vyloučení, vyžádáním dokladů uvedených v čestném prohlášení. V takovém případě musí kandidát
poskytnout požadované doklady ve lhůtě stanovené EHSV. EHSV může přihlášku zamítnout, pokud
požadované dokumenty nebudou poskytnuty včas.
Kandidát není povinen předložit konkrétní dokument, pokud je tento dokument bezplatně přístupný
ve veřejné databázi. Kandidát musí o této skutečnosti výbor EHSV náležitě informovat.
5.1.4 Hodnocení kvality
U každé z 29 kategorií posoudí hodnotící komise kvalitu přihlášek na základě níže uvedených kritérií
pro udělení ceny. Hodnotitelé zváží pouze iniciativy navrhované na cenu, nikoliv ostatní aktivity
kandidáta. Není stanovena žádná minimální prahová hodnota pro každé jednotlivé kritérium. Nicméně
kandidáti, kteří nedosáhnou alespoň 50 % maximálního celkového počtu bodů, budou vyřazeni.
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Kritéria pro udělení ceny
Kritérium 1 – Dopad a účinnost
V rámci tohoto kritéria bude posuzován krátkodobý i dlouhodobý dopad
navrhované iniciativy a její potenciál inspirovat ostatní v Evropě, tj. že
iniciativa může být použita nebo přizpůsobena stejné kategorii příjemců nebo
jiné kategorii příjemců jinde v tomtéž nebo jiném členském státě EU. V této
souvislosti bude iniciativa hodnocena s ohledem na to, jaký dopad na cílovou
skupinu měly využité lidské a finanční zdroje. Rovněž bude zohledněna
vhodnost iniciativy, pokud jde o sdílení osvědčených postupů.
Kritérium 2 – Inovace a kreativita
V rámci tohoto kritéria bude posuzována kreativita navrhované iniciativy, její
jedinečnost a stupeň inovace v konkrétním kontextu. Za tímto účelem je
inovace chápána jako nové nápady i jako nové nebo lepší způsoby provádění
stávajícího řešení nebo přístupu nebo přizpůsobení se různým podmínkám či
cílové skupině.
Body celkem

Body

70 bodů

30 bodů

100 bodů
(minimum
50 bodů)

5.1.5 Udělení ceny
Cenu udělí Výbor na základě posouzení provedeného hodnotící komisí, která posoudí kvalitu
soutěžních přihlášek a svobodně rozhodne, zda udělení ceny doporučí, či nikoli.
EHSV udělí nejvýše 29 cen (jednu v každé kategorii) uchazečům, kteří dosáhnou nejlepšího umístění
(tj. uchazeči s nejvyšším celkovým hodnocením) v dané kategorii.
6.

Peněžní odměna

Výbor má v úmyslu udělit nejvýše 29 cen. Každá cena bude ohodnocena částkou 10 000 EUR. Výbor
není povinen udělit všech 29 cen. EHSV může rozhodnout o neudělení Ceny za občanskou solidaritu.
Slavnostní předání cen se uskuteční během plenárního zasedání EHSV v lednu 2021. Na slavnostní
ceremoniál bude pozván jeden zástupce každého vítěze, pro něž EHSV zajistí cestu a ubytování podle
pravidel, která budou vítězům včas oznámena.
Peněžní odměna bude vyplacena bankovním převodem do 30 dnů po slavnostním předání cen
vítězům, pokud vítězové předloží všechny požadované dokumenty. Vítězové jsou odpovědní za
placení daní a poplatků uplatňovaných v případě peněžní odměny.
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7.

Osobní údaje

Osobní údaje, které jsou obsaženy v přihlášce a souvisejících dokumentech (např. jméno, adresa),
budou zpracovány v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto
údajů7. Není-li stanoveno jinak, odpovědi na otázky a veškeré osobní údaje vyžádané za účelem
posouzení přihlášky v souladu s pravidly soutěže bude pouze za tímto účelem zpracovávat ředitelství
pro komunikaci a interinstitucionální vztahy. Podrobnosti týkající se zpracování osobních údajů jsou
připojeny (příloha 2).
Nachází-li se kandidát v některé ze situací popsaných v článku 136 finančního nařízení, přičemž to
uvedl v čestném prohlášení, mohou být jeho osobní údaje zaregistrovány v systému včasného
odhalování rizik a vylučování hospodářských subjektů. Více podrobností viz prohlášení o ochraně
osobních údajů na adrese http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm.
8.

Požadavky na zveřejňování

Aniž je dotčen bod 7 výše, udělí kandidáti EHSV právo sdělit veřejnosti v jakémkoli jazyce,
prostřednictvím jakéhokoli média a jakýmkoli způsobem jména kandidátů, jejich činnost a výši
odměny vítězům.
Veškerá sdělení nebo zveřejnění, která vítězové učiní o činnosti, za niž cenu dostali, musí obsahovat
informaci, že za danou činnost získali Cenu EHSV za občanskou solidaritu. Tato povinnost trvá po
dobu jednoho roku od udělení ceny.
9.

Odpovědnost

Kandidáti nesou výlučnou odpovědnost v případě nároků souvisejících s činnostmi prováděnými
v rámci soutěže.
10.

Kontroly a audity

Vítězové musí souhlasit s kontrolami a audity ze strany EHSV, Evropského úřadu pro boj proti
podvodům (OLAF) a Účetního dvora podle článku 129 finančního nařízení, jakož i s informační
povinností v souvislosti se soutěží a obdržením ceny, jak je upřesněno v bodě 8 výše.
11.

Rozhodné právo, stížnosti a příslušný soud

Cena za občanskou solidaritu se řídí právem EU doplněným v případě potřeby belgickým
vnitrostátním právem.

7

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES)
č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 93).
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Připomínky týkající se postupu udělení ceny mohou být předloženy orgánu, který cenu uděluje,
prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 13 níže.
Pokud jsou kandidáti přesvědčeni, že došlo k nesprávnému úřednímu postupu, mohou podat stížnost
k evropskému veřejnému ochránci práv, a to do dvou let ode dne, kdy se dozvěděli o skutečnostech, na
nichž je jejich stížnost založena (viz http://www.ombudsman.europa.eu).
Soudním dvorem příslušným pro záležitosti týkající se této ceny je Tribunál Evropské unie:
Tribunál Evropské unie
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Tel.: +352 43031
Fax: +352 4303 2100
Email: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
URL: http://curia.europa.eu
Informace o podání odvolání je možné získat na výše uvedené adrese.
12.

Sankce

V souladu s podmínkami stanovenými v článku 136 finančního nařízení mohou být účastníkům, kteří
učinili nepravdivá prohlášení (čestné prohlášení, příloha 1) nebo se dopustili nesrovnalostí či podvodu,
uloženy finanční sankce ve výši 2 až 10 % z hodnoty ceny a může být rozhodnuto o jejich vyloučení
ze zakázek, grantů a soutěží financovaných z rozpočtu Unie.
13.

Další informace

Další informace získáte na adrese EESCprize@eesc.europa.eu.
Pokud to bude relevantní pro další potenciální kandidáty, budou otázky a odpovědi týkající se
Ceny za občanskou
solidaritu
zveřejněny
na internetových
stránkách
EHSV
(www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize). EHSV kandidátům doporučuje, aby pravidelně sledovali
internetové stránky soutěže, aby měli aktuální informace.
_____________
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