REGLER FOR EØSU'S CIVILSOLIDARITETSPRIS
"Civilsamfundet mod covid-19"
Belønning af solidaritetsinitiativer til håndtering af covid-19-nødsituationen
og dens konsekvenser i Europa
1.

Formål og overordnet målsætning med EØSU's civilsolidaritetspris

For Det Europæiske og Sociale Udvalg ("EØSU" eller "udvalget") er formålet med denne pris, der
lanceres i 2020 og uddeles én gang i stedet for EØSU's årlige civilsamfundspris, at belønne
almennyttige initiativer, som fysiske personer og/eller privatretlige organer har taget, og som har ydet
et betydeligt bidrag til at håndtere krisesituationen som følge af covid-19-pandemien.
Det overordnede mål med prisen er dermed at skabe bevidsthed om og øge synligheden af det bidrag,
som fysiske personer og/eller privatretlige organer har ydet eller fortsat yder for at skabe en europæisk
identitet og solidaritet på en måde, der understøtter de fælles værdier, der udgør grundlaget for den
europæiske integration.
2.

Temaet for EØSU's civilsolidaritetspris: Civilsamfundet mod covid-19

Covid-19-udbruddet og den deraf følgende krise er en alvorlig nødsituation, der påvirker alle dele af
samfundet. De udgør en hidtil uset udfordring for medlemsstaterne og er en betydelig byrde for de
offentlige myndigheder, sundhedsvæsenet, civilsamfundets organisationer, virksomhederne og de
europæiske borgere.
Ikke siden afslutningen af Anden Verdenskrig har verdenssamfundet oplevet så dramatisk en krise
med hensyn til de sundhedsmæssige, menneskelige, sociale, psykologiske og økonomiske virkninger.
Pandemien har betydet, at mange mennesker lider af alvorlige symptomer, og mange tusinder er døde.
Isolation og social afstand har været en nødvendighed for at forhindre virus i at sprede sig, men har
også gjort det vanskeligere at håndtere denne menneskelige tragedie.
Sundheds- og socialsystemerne er blevet sat under pres. Erhvervslivets aktiviteter er blevet afbrudt på
grund af nedlukningen i mange lande, og dette har betydet, at mange virksomheder mangler likviditet
og kæmper for at kunne betale deres leverandører og ansatte. Det indebærer, at virksomhedernes
solvens er blevet et meget stort problem, også i lyset af de usikre økonomiske udsigter. Små og
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mellemstore virksomheder, nystartede virksomheder og selvstændige er særligt sårbare i denne
henseende.
Mange virksomheder har afskediget ansatte med en deraf følgende kraftig nedgang i den økonomiske
aktivitet og stigende arbejdsløshed. Der er alvorlig risiko for, at millioner af arbejdspladser vil gå tabt i
de kommende måneder med stigende underbeskæftigelse, et betydeligt fald i mange husholdningers
indkomst og et stigende antal arbejdende fattige. Situationen for mennesker i usikre ansættelsesforhold
og personer, der oplever materielle mangler, vil sandsynligvis blive forværret.
Omfanget og den indlysende grænseoverskridende dimension af coronakrisen og de udfordringer, der
ligger foran os, forhindrer ensidige, nationale foranstaltninger i at blive virkelig effektive. Ingen
regering kan gøre sig håb om at løse en sådan pandemi og håndtere dens konsekvenser alene. En
opsplittet tilgang fra de enkelte medlemsstaters side vil ikke alene medføre en katastrofe, men giver
også populister, euroskeptikere og nationalistiske kræfter gode kort på hånden og truer dermed hele
det europæiske projekt. 70 år efter Schuman-erklæringen har Europa mere end nogensinde brug for
"konkrete resultater, der først skaber en faktisk solidaritet". Behandlingen af kritisk syge patienter i
andre EU-lande og de store grupper af sundhedspersonale, der frivilligt har hjulpet til i de værst ramte
regioner, er blot to af de mange eksempler på denne faktiske solidaritet inden for de seneste par
måneder.
EU's medlemsstater skal stå sammen, støtte hinanden og gennemføre en koordineret indsats under
overholdelse af chartret om grundlæggende rettigheder og i henhold til retsstatsprincippet og
nærhedsprincippet. En hurtig, konsekvent og koordineret kollektiv reaktion er vigtigt for ikke blot at
sikre et velfungerede indre marked, men også for at gennemføre effektive foranstaltninger til støtte for
den økonomiske aktivitet og for at gøde jorden for genopretningen. Det er også vigtigt med
koordinering for at håndtere behovene som følge af sundhedskrisen og for at kunne yde effektiv hjælp
til mennesker, der lider.
I den nuværende situation er det vigtigere end nogensinde, at EU viser, at vi ikke kun er et fællesskab
af finansielle og økonomiske interesser, men også – og primært – et fællesskab med en fælles
skæbne1. Dette princip skal sammen med princippet om at fremme de europæiske befolkningers
velfærd, som fastslås i traktaten om Den Europæiske Union (TEU)2, skal styre de europæiske,
nationale og regionale/lokale politikker og være det styrende princip for det europæiske civilsamfunds
reaktion på den aktuelle krise.
EØSU er taknemmelig over for alle, der har arbejdet i forreste linje eller for at sikre adgangen til
offentlige tjenester og fornødenheder, og er imponeret over den store indsats fra det organiserede
civilsamfund, NGO'er og sociale og økonomiske partnere og fra de mange anonyme borgere, der har
suppleret de foranstaltninger, som medlemsstaternes myndigheder har truffet for at yde støtte til dem,
der er mest berørt af krisen.

1
2

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Fremtiden for Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, ECO/319EESC-2012-817 af 28. marts 2012 (EUT C 181 af 21.6.2012, s. 52).
Traktaten om Den Europæiske Union, artikel 3, stk. 1.
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Almennyttige sociale virksomheder og civilsamfundets organisationer, som i mange medlemsstater er
en vigtig del af social- og sundhedssystemerne og/eller leverer sociale tjenester, eksperter, netværk og
et frivilligt engagement til forebyggelse og håndtering af nødsituationer og katastrofer, spiller en vigtig
rolle i kampen mod covid-19-udbruddet og for at afbøde epidemiens virkninger.
Samtidig med at EØSU's tanker går til dem, der er blevet direkte berørt af pandemien, ønsker udvalget
med denne pris at hylde de mange civilsamfundsorganisationer, økonomiske operatører og
enkeltpersoner, der, på EU's område eller i Det Forenede Kongerige, har gennemført effektive og
kreative foranstaltninger i kampen mod covid-19 og dens følger, og som har udvist mod, engagement,
solidaritet og en utrolig ansvarsfølelse.
3.

Deltagelseskriterier

3.1

Hvem kan søge?

EØSU's civilsolidaritetspris er åben på lige vilkår for alle fysiske personer og privatretlige organer på
nedenstående betingelser. Offentlige myndigheder, statslige organisationer og andre offentlige
instanser kan ikke komme i betragtning.
Til ansøgere fra Det Forenede Kongerige: Efter ikrafttrædelsen af udtrædelsesaftalen mellem EU og
Det Forenede Kongerige den 1. februar 20203 og særlig artikel 127, stk. 6, artikel 137 og artikel 138
omfatter nedenstående henvisninger til fysiske og juridiske personer, som er bosat eller etableret i en
af EU's medlemsstater, også fysiske og juridiske personer, som er bosat eller etableret i Det Forenede
Kongerige. Borgere og enheder i Det Forenede Kongerige har derfor mulighed for at deltage.
1) Fysiske personer
I forbindelse med denne pris er fysiske personer enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner, der
handler i fællesskab uden kontraktlige bånd. EU-borgere kan komme i betragtning, uanset deres
bopælsland. Statsborgere fra tredjelande kan også deltage, forudsat at de er lovligt bosiddende i EU.
Grupper af enkeltpersoner skal udpege én af de fysiske personer som kontaktpunkt (leder) vedrørende
administrative og økonomiske forhold i forbindelse med prisen.
Medlemmer af EØSU, CCMI-delegerede, EU-institutioners og andre EU-organers personale samt
medlemmer af bedømmelsesudvalget og deres familiemedlemmer kan ikke deltage.
2) Privatretlige organer
Civilsamfundsorganisationer, der er officielt registreret i Den Europæiske Union, og som er aktive på
lokalt, nationalt, regionalt eller europæisk plan, kan deltage. I forbindelse med denne pris er
civilsamfundets organisationer som defineret i EØSU's udtalelse om Det organiserede civilsamfunds
opgaver og bidrag i det europæiske samarbejde "organisatoriske strukturer, hvis medlemmer har
målsætninger og ansvar af almen interesse, og som fungerer som mæglere mellem de offentlige

3

Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske
Atomenergifællesskab (EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7).
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myndigheder og befolkningen"4. De bidrager aktivt til den offentlige debat med udgangspunkt i egne
interesser og ved at udnytte deres særlige viden, evner og handlemuligheder. De agerer på uafhængig
vis, og gennem medlemskab af disse organisationer engagerer almindelige borgere sig i
organisationernes arbejde og aktiviteter. Definitionen omfatter arbejdsmarkedets parter, repræsentative
organisationer på det sociale og økonomiske område, NGO'er (ikkestatslige organisationer), der
samler folk om en fælles sag, f.eks. miljøbeskyttelses-, menneskerettigheds-, forbruger-,
velgørenheds-, kultur- og uddannelsesorganisationer osv., græsrodsorganisationer, dvs. organisationer,
der opstår på græsrodsniveau i samfundet og forfølger medlemmernes mål,
f.eks. ungdomsorganisationer, familiesammenslutninger og i øvrigt alle organisationer, hvorigennem
borgerne kan tage del i lokalsamfundet, samt trossamfund. Civilsamfundsorganisationer, som er nedsat
ved lov eller en retsakt, og/eller af hvilken medlemsskab er helt eller delvis obligatorisk
(f.eks. brancheforeninger)5 kan også komme i betragtning.
Selskaber eller virksomheder: I forbindelse med denne pris er "selskaber eller virksomheder" privateller handelsretlige virksomheder, der drives med gevinst for øje, herunder kooperative selskaber, og
andre juridiske personer, der er omfattet af privatretten. Selskaber og virksomheder kan deltage, hvis
de er oprettet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, og hvis deres vedtægtsmæssige
hjemsted, hovedkontor eller hovedforretningssted er beliggende inden for EU.
3.2

Initiativer, der kan komme i betragtning

Den specifikke målsætning med civilsolidaritetsprisen er at belønne effektive og kreative initiativer,
som gennemføres på EU's eller Det Forenede Kongeriges område med henblik på at håndtere
covid-19-krisen og dens mange konsekvenser.
For at kunne deltage skal initiativerne opfylde følgende tre kriterier:
 De skal være uden fortjeneste for øje, det kan f.eks. være uselviske initiativer,
velgørenhedsprojekter, frivilligt arbejde udført af enkeltpersoner eller virksomheder osv.
 De skal være gennemført eller stadig være i gang den 30. september 2020 (sidste frist for
indsendelse af ansøgninger).
 De skal være direkte forbundet med krisen, dvs. specifikt rettet mod kampen mod covid-19
og/eller afhjælpning af dens mange konsekvenser.
Følgende initiativer kan ikke komme i betragtning:
 kommercielle initiativer (dvs. med fortjeneste for øje)
 initiativer, der modtager mere end 50 % i offentligt tilskud
 initiativer, som er planlagt, men endnu ikke påbegyndt pr. 30. september 2020 (sidste frist for
indsendelse af ansøgninger)
 initiativer, som ansøgerne allerede udførte forud for covid-19-udbruddet, og som ikke hænger
direkte sammen med coronavirus og dets konsekvenser. Men eksisterende initiativer, som man
har tilpasset for at reagere hurtigt på målgruppernes særlige behov og for at kunne reagere

4
5

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Det organiserede civilsamfunds opgaver og bidrag i det europæiske
samarbejde – CESE 851/1999 af 22. september 1999 (EFT C 329 af 17.11.1999, s. 30).
Dette gælder f.eks. for aktørerne på det østrigske arbejdsmarked.
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hensigtsmæssigt på de nye eller forstærkede udfordringer, som man står over for som følge af
coronaviruspandemien, kan deltage
dokumentation og/eller information og/eller bevidsthedsskabende aktiviteter, journalistiske,
litterære eller videnskabelige publikationer af enhver art og uanset medium, audiovisuelle
produkter og alle former for kunst.

Efter anmodning skal ansøgeren fremlægge dokumentation for, at det foreslåede initiativ kan komme i
betragtning. EØSU kan afvise en ansøgning, hvis den krævede dokumentation ikke foreligger rettidigt.
De foreslåede initiativer til prisen kan dække en lang række temaer som f.eks. (listen er ikke
udtømmende):








4.

foranstaltninger vedrørende sundhed, sundhedsudstyr, medicinske anordninger, bistand og
pleje
midlertidige initiativer, der sigter mod at afbøde de umiddelbare virkninger af coronakrisen og
opfylde målgrupperne presserende behov
specifikke foranstaltninger, der skal hjælpe de dårligst stillede, ugunstigt stillede eller sårbare
personer eller grupper (inkl. flygtninge), beskytte dem mod selve sygdommen og afbøde
krisens virkninger
initiativer i forbindelse med situationen for specifikke målgrupper under nedlukningen
initiativer, der sigter mod at håndtere de økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser
af sundhedskrisen
initiativer, der støtter genopretningen af den europæiske økonomi eller af bestemte sektorer i
kølvandet på pandemien
initiativer rettet mod at styrke reaktionskapaciteten i tilfælde af lignende kriser i fremtiden.
Ansøgningsprocedure og -frist

Ansøgning sker online ved udfyldelse af ansøgningsskemaet (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). I
behørigt begrundede tilfælde, som skyldes dokumenterede tekniske problemer, kan EØSU tillade, at
ansøgerne indsender ansøgninger pr. e-mail, fax eller post.
Ansøgningen skal indeholde alle de oplysninger, som bedømmelsesudvalget har brug for, til:





at vurdere, om ansøgeren opfylder alle de formelle kriterier for deltagelse
at verificere, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelseskriterierne
at verificere, at ansøgeren accepterer bestemmelserne vedrørende ansvar, kontrol, revision og
gældende lov
at evaluere det konkrete initiativ/den konkrete aktivitet i forhold til tildelingskriterierne.

Derfor skal alle ansøgninger indeholde en korrekt udfyldt og underskrevet tro og love-erklæring
vedrørende udelukkelses- og deltagelseskriterierne (bilag 1).
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Inden prisen tildeles, vil EØSU bede ansøgerne om at returnere formularerne vedrørende
hhv. bankoplysninger og retlig status i korrekt udfyldt og underskrevet stand sammen med relevant
dokumentation. Formularerne findes på henholdsvis:
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
og
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en.
Ansøgninger kan indsendes på ethvert af EU's officielle sprog. For at fremskynde
evalueringsproceduren opfordrer EØSU dog til, at ansøgningsskemaet udfyldes på engelsk eller
fransk.
Indsendelse af en ansøgning er samtidig ensbetydende med accept af samtlige vilkår for konkurrencen
og, hvor det er relevant, frafaldelse af ansøgernes egne specifikke eller generelle vilkår og betingelser.
Frist for indgivelse af ansøgninger er den 30. september 2020 kl. 12.00 (Bruxellestid).
EØSU vil se bort fra ansøgninger, som modtages efter fristens udløb. Ansøgere opfordres kraftigt til
ikke at vente til den sidste dag med at indsende deres ansøgning, da tæt trafik på internettet eller
problemer med internetforbindelsen kan skabe vanskeligheder for indsendelsen. EØSU kan ikke gøres
ansvarlig for forsinkelser, som kan henføres til denne type problemer.
Ansøgere kan kun indsende én ansøgning. På ansøgningsformularen skal ansøgerne vælge en af de
29 kategorier afhængig af det geografiske fokus for deres projekt, og uanset hvilken medlemsstat de er
bosiddende eller etableret i. Kategori 1-27 er for projekter, hvor fokus for gennemførelsen er i en
medlemsstat, kategori 28 er for projekter, hvor fokus for gennemførelsen er i Det Forenede Kongerige,
og kategori 29 er for projekter med et grænseoverskridende eller europæisk fokus.
Deltagelse i konkurrencen er gratis. Hvis udarbejdelse og indsendelse af ansøgningen medfører
omkostninger for en bestemt ansøger, godtgøres udgifterne ikke.
Når de har indsendt deres ansøgning, vil ansøgerne se en besked på skærmen, hvor de takkes for
ansøgningen og får mulighed for at udskrive den eller gemme den i PDF-format.
5.

Evaluering og tildeling af prisen

5.1

Etaper i evalueringen

Evalueringen foretages af et panel af eksperter (herefter "bedømmelsesudvalget"), som er underlagt
bestemmelserne om interessekonflikt, der er fastlagt i finansforordningen6.
EØSU forbeholder sig retten til ikke at offentliggøre identiteten på medlemmerne af
bedømmelsesudvalget. Dette kan eventuelt oplyses efter konkurrencens afslutning.
6

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens
almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013,
(EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).
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Under hele proceduren må deltagerne under ingen omstændigheder tage kontakt til medlemmerne af
bedømmelsesudvalget vedrørende prisen. Forsøg herpå vil føre til udelukkelse fra konkurrencen.
Bedømmelsesudvalgets afgørelser er endelige, bindende og kan ikke anfægtes.
Evalueringen baseres udelukkende på de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskemaet.
Hver af de 29 kategorier vil blive evalueret uafhængigt af de øvrige kategorier.
For hver af kategorierne vil proceduren foregå i fem trin:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

verifikation af, at ansøgerne opfylder kravene
verifikation af, at de indstillede initiativer opfylder betingelserne for tildeling af prisen
verifikation af, at ansøgerne ikke er omfattet af udelukkelseskriterierne
evaluering af kvaliteten af de initiativer, der er indstillet til prisen, i forhold til
tildelingskriterierne
tildeling af prisen.

EØSU evaluerer ikke opfyldelsen af deltagelseskriterierne, udelukkelseskriterierne og kvaliteten i en
bestemt rækkefølge. Ansøgerne skal gå videre fra alle trin i proceduren for at kunne tildeles prisen.
Ansøgerne modtager ingen feedback, før proceduren er afsluttet. Resultatet meddeles ansøgerne af den
anvisningsberettigede (trin 5) så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest
15 kalenderdage efter, at tildelingsbeslutningen er truffet, formodentlig i januar 2021.
5.1.1 Verifikation af, at ansøgerne opfylder kravene
For at kunne deltage skal ansøgerne opfylde kravene i ovenstående punkt 3.1.
Alle ansøgere skal fremlægge en erklæring på tro og love (bilag 1), der er behørigt underskrevet og
dateret (af en bemyndiget repræsentant i tilfælde af et privatretligt organ), hvoraf det fremgår, at de
opfylder betingelserne. Erklæringen er en del af erklæringen vedrørende udelukkelseskriterier
(se nedenstående punkt 5.1.3). Hver ansøger skal derfor kun fremsende én erklæring vedrørende begge
forhold.
EØSU evaluerer, om ansøgerne opfylder betingelserne for at deltage på baggrund af tro og loveerklæringen. Inden prisen tildeles, vil EØSU bede ansøgerne om at fremsende en formular vedrørende
retlig status i korrekt udfyldt og underskrevet stand vedlagt relevant dokumentation (se ovenstående
punkt 4).
EØSU forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt under evalueringsproceduren at bede
en ansøger om at fremsende ovennævnte formular med tilhørende dokumentation. Ansøgeren skal i så
fald straks fremsende formular og dokumentation. EØSU kan afvise en ansøgning, hvis formularen og
den tilhørende dokumentation ikke fremsendes rettidigt.
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5.1.2 Verifikation af, at initiativerne opfylder kravene
Verifikation af, om initiativerne opfylder betingelserne for tildeling af prisen, sker på grundlag af
ansøgningsformularen og eventuelle uddybende spørgsmål fra EØSU. For at komme i betragtning skal
initiativer indstillet til prisen opfylde kravene i ovenstående punkt 3.2. Ansøgerens eventuelle andre
gennemførte aktiviteter tages ikke i betragtning.
5.1.3 Verifikation af, at ansøgerne ikke er omfattet af udelukkelseskriterierne
Alle ansøgere skal fremsende en tro og love-erklæring (bilag 1), behørigt dateret og underskrevet
(af en bemyndiget repræsentant i tilfælde af et privatretligt organ), hvoraf det fremgår, at ansøgeren
ikke er udelukket fra deltagelse på grund af et af de forhold, der fremgår af artikel 136 og 141 i
finansforordningen og anført på listen i tro og love-erklæringen.
EØSU forbeholder sig ret til at kontrollere, om ansøgerne er omfattet af et af udelukkelseskriterierne
ved at kræve at se den dokumentation, der er angivet i tro og love-erklæringen. Ansøgeren skal i så
fald fremsende de krævede dokumenter inden for den tidsfrist, der fastsættes af EØSU. EØSU kan
afvise en ansøgning, hvis den krævede dokumentation ikke foreligger rettidigt.
En ansøger skal ikke fremsende et konkret dokument, hvis der er vederlagsfri adgang til det
pågældende dokument via en offentlig database. Ansøgeren skal informere EØSU om dette.
5.1.4 Evaluering af kvaliteten
For hver af de 29 kategorier evaluerer bedømmelsesudvalget kvaliteten af ansøgningerne på grundlag
af tildelingskriterierne, der beskrives nedenfor. Bedømmerne tager kun initiativer indstillet til prisen i
betragtning og tager ikke højde for ansøgerens øvrige aktiviteter. Der er ingen minimumstærskler for
de enkelte kriterier. Dog vil ansøgere, der ikke opnår mindst 50 % af det samlede højeste antal point,
ikke komme i betragtning.
Kriterier for tildeling af prisen
Kriterium 1 – Indvirkning og effektivitet
Dette kriterium bruges til at vurdere det indstillede initiativs kort- og
langsigtede virkninger samt dets potentiale til at inspirere andre i Europa, dvs.
til at kunne anvendes for eller tilpasses samme målgruppekategori eller andre
målgruppekategorier andre steder i den samme eller i andre EU-medlemsstater.
I den forbindelse vil initiativet blive evalueret i lyset af, hvordan de anvendte
menneskelige og økonomiske ressourcer vil virke på målgruppen. Der vil også
blive taget hensyn til initiativets evne til at dele god praksis.
Kriterium 2 – Innovation og kreativitet
Dette kriterium bruges til at vurdere det indstillede initiativs kreative
elementer, unikke karakter og grad af innovation i den specifikke kontekst. I
denne sammenhæng skal innovation forstås som både nye idéer og nye eller
forbedrede metoder til at gennemføre eksisterende løsninger eller tiltag eller til
at tilpasse disse til en anderledes kontekst eller en anden målgruppe.
Point i alt
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Point

70 point

30 point

100 point
(minimum 50 point)

5.1.5 Tildeling af prisen
Prisen tildeles af Udvalget på baggrund af bedømmelsesudvalgets evaluering. Bedømmelsesudvalget
kan frit beslutte at anbefale, om der skal tildeles flere priser, afhængig af evalueringen af initiativernes
kvalitet.
EØSU kan højst uddele 29 priser (en i hver kategori) til den bedst placerede ansøger (dvs. den
ansøger, der opnår det højeste samlede pointtal) i den pågældende kategori.
6.

Præmiebeløb

Udvalget planlægger at tildele højst 29 priser. Hver pris har en værdi af 10.000 EUR. Udvalget er ikke
forpligtet til at uddele alle 29 priser. EØSU kan beslutte ikke at uddele civilsolidaritetsprisen.
Prisuddelingsceremonien finder sted ved EØSU's plenarmøde i januar 2021. En repræsentant for hver
vinder inviteres til prisoverrækkelsen, hvor rejse og indlogering arrangeres af EØSU i
overensstemmelse med de regler, som vinderne vil blive orienteret om i god tid.
Præmierne udbetales ved bankoverførsel senest 30 dage efter prisuddelingen, forudsat at vinderne har
fremsendt alle de nødvendige dokumenter. Vinderne betaler eventuelle skatter og afgifter, der
pålægges ved brug af præmiesummen.
7.

Personoplysninger

Personoplysninger angivet i ansøgningsdokumenterne (såsom navn og adresse) behandles i henhold til
forordning (EU) 2018/1725 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af
sådanne oplysninger7. Medmindre andet er angivet, behandles svar på spørgsmål og eventuelle
personoplysninger rekvireret til evaluering af en ansøgning i overensstemmelse med reglerne for
konkurrencen udelukkende med dette for øje af Direktoratet for Kommunikation og Interinstitutionelle
Forbindelser. Nærmere oplysninger om behandling af personoplysninger fremgår af bilag 2.
Ansøgerens personoplysninger kan registreres i EDES-systemet for tidlig opdagelse og udelukkelse,
hvis ansøgeren befinder sig i en af de situationer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 136
og angivet i tro og love-erklæringen. Yderligere oplysninger kan findes i databeskyttelseserklæringen
på: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm.
8.

Oplysningskrav

Med forbehold af ovenstående punkt 7 giver ansøgerne EØSU ret til at offentliggøre deres navn,
aktiviteter og tildelt præmiebeløb på alle sprog, i alle medier og med alle teknologier.

7

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne
oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 93).
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I al kommunikation eller offentliggørelse fra vindernes side om den aktivitet, som prisen er tildelt for,
skal det angives, at aktiviteten er blevet belønnet med EØSU's civilsolidaritetspris. Denne forpligtelse
gælder i et år fra datoen for pristildelingen.
9.

Ansvar

Ansøgerne har eneansvaret i tilfælde af krav i forbindelse med aktiviteter gennemført inden for
rammerne af prisen.
10.

Kontrol og revision

Vinderne accepterer kontrol og revision udført af EØSU, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af
Svig (OLAF) og Revisionsretten, som omhandlet i finansforordningens artikel 129, samt
offentliggørelsespligten knyttet til konkurrencen og den tildelte pris som beskrevet i ovenstående
punkt 8.
11.

Gældende ret, klagemulighed og kompetent domstol

Civilsolidaritetsprisen reguleres af EU-retten, om nødvendigt suppleret af Belgiens nationale
lovgivning.
Bemærkninger vedrørende pristildelingsproceduren kan fremsendes til den tildelende myndighed ved
brug af de kontaktoplysninger, der er angivet i nedenstående punkt 13.
En ansøger, som mener, at der har været fejl og forsømmelser, kan indgive en klage til
Den Europæiske Ombudsmand inden for to år fra den dato, hvor ansøgeren blev opmærksom på de
forhold, klagen er baseret på (se http://www.ombudsman.europa.eu).
Den kompetente domstol i anliggender vedrørende denne pris er Den Europæiske Unions Ret:
Den Europæiske Unions Ret
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 43031
Fax.: +352 4303 2100
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
URL: http://curia.europa.eu
Oplysninger om ankemuligheder kan fås på ovenstående adresse.
12.

Bøder

Deltagere, der har indgivet falsk erklæring (tro og love-erklæring, bilag 1) eller gjort sig skyldige i
regelstridige forhold eller svindel, kan i overensstemmelse med betingelserne fastlagt i
finansforordningens artikel 136 idømmes bøder på mellem 2 og 10 % af præmiens værdi og udelukkes
fra alle kontrakter, tilskudsordninger og konkurrencer finansieret over EU-budgettet.
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13.

Yderligere information

Yderligere oplysninger kan fås hos: EESCprize@eesc.europa.eu
Svar på spørgsmål, som kan være af interesse for andre potentielle ansøgere, vil blive lagt på den
særlige side om civilsolidaritetsprisen på EØSU's websted (www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize).
EØSU opfordrer ansøgere til at følge med på denne særlige side for at holde sig orienteret om de
nyeste oplysninger.
_____________
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