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REGLER FOR EØSU’S CIVILSAMFUNDSPRIS 2022 

En pris for fremragende civilsamfundsinitiativer 

 

1. Formål og overordnet målsætning med civilsamfundsprisen 

 

For Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ("EØSU" eller "udvalget") er formålet med 

prisen, der uddeles en gang om året, at belønne og fremme fysiske personers (dvs. enkeltpersoner) 

og/eller privatretlige organers (dvs. civilsamfundsorganisationer osv.) initiativer, som har bidraget 

væsentligt til at styrke den europæiske identitet og den europæiske integration. 

 

Den overordnede målsætning med prisen er således at skabe større opmærksomhed om, hvordan 

civilsamfundet kan medvirke til at skabe en europæisk identitet og et EU-borgerskab ved at tage 

udgangspunkt i de fælles værdier, der ligger til grund for den europæiske integration. 

 

2. EØSU's civilsamfundspris 2022 

 

2.1 Kategori 1: Styrkelse af unges muligheder for indflydelse 

 

De unge blev hårdt ramt af covid-19-pandemien. Dels blev deres sociale kontakter svækket af den 

midlertidige lukning af uddannelsesinstitutioner og afbrydelsen af sociale og kulturelle aktiviteter og 

idrætsaktiviteter. Dels blev de mere udsatte på arbejdsmarkedet, hvor de i mange tilfælde var helt uden 

eller kun havde en ringe grad af social beskyttelse. I februar 2022 lå arbejdsløsheden for unge 

under 25 år på 14 % i EU og var særligt høj i lande som Grækenland (31,1 %), Spanien (29,8 %), 

Italien (24,2 %) og Sverige (22,1 %)1. 

 

Ungdomsarbejdsløshed har langsigtede konsekvenser for dem der rammes, og de kan ende som en 

"tabt generation". Dertil kommer, at et stort antal NEET'er (ikke i beskæftigelse, uddannelse eller 

erhvervsuddannelse) også er et stort tab for vores økonomier og udgør en potentiel risiko for 

stabiliteten af vores demokratiske samfund, da nogle unge kan fravælge at deltage i demokratiet og 

samfundet. Den udbredte mangel på tillid til de etablerede partipolitiske systemer og institutioner 

blandt de unge er således en bekymring. I en nylig rundspørge blandt unge foretaget af 

 
1

 Eurostat – arbejdsløshedsstatistik. Det skal bemærkes, at der er en tendens til, at en procentdel af arbejdsløse unge overses i de 

officielle data, fordi de enten ikke ansøger om arbejdsløshedsunderstøttelse eller ikke tilmelder sig et jobcenter, men i stedet 

arbejder som proformaselvstændige, på en platform eller i skyggeøkonomien. Det kan derfor antages, at de faktiske tal kan være 

endnu højere end tallene fra Eurostat.  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/UNE_RT_M__custom_2436008/default/table?lang=en
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Europa-Parlamentet svarer 85% af de adspurgte, at de diskuterer politik med venner og familie, men 

alligevel føler hovedparten af dem, at de ikke har meget, om nogen, indflydelse på vigtige 

beslutninger, love og politikker med virkninger for dem2. NEET'er er også i større risiko for 

marginalisering, fattigdom og permanent udelukkelse fra arbejdsmarkedet. 

 

Unge skal kæmpe med alvorlige økonomiske, sociale, kulturelle, politiske og miljømæssige 

problemer, som de har arvet fra tidligere generationer. De rammes uforholdsmæssigt hårdt af 

økonomiske kriser og de efterfølgende spareforanstaltninger. Den bebudede økonomiske støtte til den 

økonomiske genopretning vil f.eks. være en byrde for fremtidige generationer, som vil blive ved med 

at mærke de økonomiske konsekvenser af covid-19. 

 

På den anden side skaber den grønne og digitale omstilling nye fremtidsperspektiver og en chance for 

at vende udfordringer til muligheder og imødegå pandemiens negative konsekvenser. Flere og flere 

unge stifter f.eks. nye virksomheder i de allernyeste sektorer, de etablerer sociale virksomheder, der 

udfylder de manglende tjenester, som især er en følge af pandemien eller de implementerer 

fremadskuende bæredygtige forretningsmodeller, der genererer overskud, men samtidig er drivkraft 

for sociale forandringer og miljømæssig bæredygtighed. Europa-Parlamentet og Rådet påpegede helt 

rigtigt i afgørelsen om det europæiske ungdomsår, at "Europa har brug for alle unges vision, 

engagement og deltagelse for at opbygge en bedre fremtid, og Europa skal give unge muligheder for 

fremtiden, en fremtid der er grønnere, mere digital og mere inkluderende"3. Det europæiske 

ungdomsår vil blive ledsaget af en vellykket gennemførelse af NextGenerationEU, der skal skabe job-, 

uddannelses- og erhvervsuddannelsesmuligheder, navnlig for unge, der kommer fra dårligt stillede 

miljøer, landdistrikter eller fjerntliggende områder, eller som tilhører sårbare grupper. Det vil hjælpe 

dem til at blive aktive borgere og positive forandringsaktører i økonomien og samfundet. 

 

Sidst, men ikke mindst påvirkes de unge i den aktuelle geopolitiske situation af de store globale 

spørgsmål såsom fred og sikkerhed, bæredygtig udvikling og håndtering af nye teknologier, herunder 

kunstig intelligens. Det er meget vigtigt at foretage en ordentlig vurdering af alle politikkers virkninger 

for de unge og deres fremtidsudsigter, herunder for fremtidige generationer. Hvad enten der er tale om 

klimaændringer og bæredygtig udvikling, jord-til-bord eller nye teknologier har de unge en rolle at 

spille, når det gælder sociale aspekter og fremtidssikring af politikker. EØSU er helt overbevist om, at 

dette må komme til udtryk i en stærk, meningsfuld inddragelse af de unge på alle stadier af EU's 

beslutningsprocesser, lige fra udarbejdelsen af lovforslag og initiativer til gennemførelsen, 

overvågningen og opfølgningen4. Klimastrejkerne er et konkret eksempel på, i hvor høj grad de unge 

er parate til at blive aktive og engagerede borgere samt forandringsaktører i økonomien og samfundet.  

 

Mekanismer af høj kvalitet for de unges deltagelse og repræsentation baner vej for et partnerskab 

mellem de politiske beslutningstagere, de unge og ungdomsorganisationerne, hvor de beslutninger, der 

har indflydelse på de unges liv, kan udformes. Det er på høje tid, at de unge ikke blot høres og 

 
2

 European Parliament Youth Survey 2021 (Flash Eurobarometer).  

3
 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2021/2316 af 22. december 2021 om et europæisk ungdomsår (2022) (EUT L 462 af 

28.12.2021, s. 1). 

4
 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Struktureret inddragelse af de unge i EU's beslutningsproces 

vedrørende klima og bæredygtighed (initiativudtalelse) – NAT/788-EESC-2020 af 20. februar 2020 (EUT C 429 af 11.12.2020, 

s. 44). Se navnlig punkt 1.1 og 2.11. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/da/be-heard/eurobarometer/youth-survey-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.462.01.0001.01.DAN&toc=OJ:L:2021:462:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.462.01.0001.01.DAN&toc=OJ:L:2021:462:FULL
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2020:429:SOM:DA:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2020:429:SOM:DA:HTML
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konsulteres, men er med til at skabe, udforme og frembringe. Griber man denne mulighed vil det også 

sikre stabiliteten og modstandsdygtigheden af vores demokratier, idet en forudsætning herfor er, at alle 

samfundsgrupper deltager i beslutningsprocesserne.  

 

I udtalelsen En struktureret inddragelse af unge på områderne klima og bæredygtighed i EU's 

beslutningsproces gjorde EØSU det klart, at ungdomsorganisationer spiller en vigtig rolle på disse 

områder, da de repræsenterer millioner af unges interesser i Europa og på verdensplan via deres 

udbredte netværk. De spiller en vigtig rolle i at sikre, at de unge ikke blot er til stede i institutionerne, 

men også har muligheder for at bidrage til beslutningsprocessen på en meningsfuld måde. 

Ungdomsorganisationer kan også være med til at give de unge en stærkere stemme, som de kan bruge 

til at presse på for konkrete foranstaltninger eller politikker og holde regeringerne og institutionerne til 

ansvar for deres løfter5. 

 

Med afsæt i vellykkede initiativer såsom "Dit Europa, din mening!" og rundbordsdialogerne for de 

unge om klima og bæredygtighed er EØSU klar til at bidrage til at genopbygge de unges tillid til 

institutionerne, til at de unge fortsat eller igen ser sig som en del af civilsamfundet, til at forstærke de 

unges deltagelse og til at smidiggøre kontakten til de unges netværk. Det er grunden til, at EØSU i det 

europæiske år for unge 2022 har besluttet at uddele sin 13. civilsamfundspris (kategori 1) til fysiske 

personer (enkeltpersoner) og private organer (civilsamfundsorganisationer osv.), som i EU har 

gennemført effektive, innovative og kreative projekter, der har til formål at skabe en bedre fremtid for 

og med unge i Europa ved at tackle de unges særlige behov og bidrage til, at de får indflydelse og 

muligheder for at deltage inden for alle områder af det økonomiske og sociale liv. På den måde vil 

prisen også rette lyset mod det bidrag, som unge og ungdomsorganisationer kan yde til, hvordan 

Europas fremtid kommer til at forme sig.  

 

2.2 Kategori 2: Det europæiske civilsamfund hjælper Ukraine 

 

EØSU har i kraftige vendinger fordømt de russiske militære styrkers invasion af Ukraine og har 

gentagne gange understreget, at invasionen er en overtrædelse af internationale gældende regler og 

aftaler, udgør en trussel mod den europæiske og globale sikkerhed og er i direkte modstrid med EU's 

primære mål om at "fremme freden, sine værdier og befolkningernes velfærd"6. Udvalget opfordrede i 

sin resolution af 24. marts 2022 til en omgående indstilling af de militære handlinger på ukrainsk jord 

for at undgå, at befolkningen og kritisk infrastruktur lider yderligere skade7. 

 

Samtidig er beskyttelse af befolkningen i Ukraine en af EØSU's aktuelle prioriteter. Millioner af 

mennesker er flygtet fra Ukraine som følge af krigen. EU har udvist solidaritet ved at yde midlertidig 

beskyttelse til alle, der flygter fra deres hjemland. EØSU holder fast i, at alle, der flygter fra krigen i 

Ukraine, uanset nationalitet, skal beskyttes og have adgang til passende infrastruktur, og at behovene 

hos sårbare grupper, navnlig kvinder, børn, ældre og personer med handicap, skal tilgodeses på 

passende vis. Det organiserede civilsamfunds rolle er afgørende i denne sammenhæng. I mange lande 

 
5

 Idem, pkt. 2.9 og 2.10. 

6
 Artikel 3, stk. 1, i EUT. 

7
 EØSU-resolution af 24. marts 2022 Krigen i Ukraine og dens økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser. 

https://www.eesc.europa.eu/documents/resolution/war-ukraine-and-its-economic-social-and-environmental-impact
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har civilsamfundet mobiliseret sig fra den ene dag til den anden og samarbejder med myndighederne 

om at hjælpe ukrainere, der er flygtet fra krigen. Disse organisationer er aktive på stedet og yder 

dagligt humanitær bistand til ukrainere og hjælp til flygtninge, både når de ankommer og til at blive 

integreret i det europæiske samfund8. 

 

Det er grunden til, at EØSU, idet det udtrykker sin dybe sorg over alle ofrene for aggressionen 

(børn, kvinder og mænd), over ødelæggelsen af byer og infrastruktur og over de ikkemålbare 

menneskelige lidelser og miljøskader, har besluttet at uddele sin 13. civilsamfundspris (kategori 2) til 

civilsamfundsorganisationer, virksomheder og enkeltpersoner, der i EU eller Ukraine har gennemført 

effektive, innovative projekter, hvis formål er at hjælpe civile, der lider som følge af krigen i Ukraine.  

 

3. Kriterier for deltagelse 

 

3.1 Hvem kan søge om prisen? 

 

EØSU's civilsamfundspris er åben på lige vilkår for alle fysiske personer (enkeltpersoner) og 

privatretlige organer (civilsamfundsorganisationer osv.) på nedenstående betingelser. Offentlige 

myndigheder, statslige organisationer og andre offentlige instanser kan ikke komme i betragtning. 

 

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 ansatte 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 

myndigheder og befolkningen"9. 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-, 

 
8

 Se EØSU's bidrag på https://www.eesc.europa.eu/da/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-contributions.  

9
 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). 

https://www.eesc.europa.eu/da/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-contributions
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:51999IE0851
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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 medlemskab er helt eller delvis obligatorisk 

(f.eks. brancheforeninger)10 kan også komme i betragtning. 

 

Selskaber eller virksomheder: I forbindelse med denne pris er "selskaber eller virksomheder" privat- 

eller 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. Det er kun 

selskabernes/virksomhedernes almennyttige aktiviteter såsom uegennyttige initiativer, 

velgørenhedsprojekter, enkeltpersoners eller virksomhedens frivillige arbejde osv., der kan komme i 

betragtning til prisen.  

 

3.2 Hvilke initiativer kan komme i betragtning? 

 

3.2.1 Formelle kriterier for deltagelse gældende for begge kategorier 

 

For at kunne deltage skal initiativerne opfylde følgende fire kriterier:  

• De skal være almennyttige, f.eks. uegennyttige initiativer, velgørenhedsprojekter, 

enkeltpersoners eller virksomheders frivillige arbejde osv. 

• De skal allerede være gennemført eller stadig være i gang den 31. juli 2022 (sidste frist 

for indsendelse af ansøgninger) 

• de skal opfylde de tematiske kriterier for deltagelse, der er beskrevet nedenfor for hver af 

kategorierne 

• de skal foregå i EU. Derudover kan initiativer i kategori 2, der gennemføres i Ukraine, også 

komme i betragtning. 

 

Følgende initiativer kan ikke komme i betragtning: 

• kommercielle initiativer (dvs. med fortjeneste for øje) 

• initiativer, som er planlagt, men endnu ikke påbegyndt pr. 31. juli 2022 (sidste frist for 

indsendelse af ansøgninger)  

• hvad angår kategori 2: initiativer, der allerede var gennemført af ansøgerne inden udbruddet af 

krigen i Ukraine, og som ikke har en direkte forbindelse til konsekvenserne af krigen. Dog kan 

eksisterende initiativer komme i betragtning, hvis de er blevet ændret med det formål at 

reagere hurtigt på målgruppernes yderligere behov og på hensigtsmæssig vis tackle de nye 

eller forstærkede udfordringer i lyset af krigen  

• dokumentations- og/eller informations- og/eller bevidsthedsskabende aktiviteter, 

journalistiske, litterære eller videnskabelige publikationer af enhver art og uanset medium, 

audiovisuelle produkter og alle former for kunst. 

 
10

 Dette gælder f.eks. for aktørerne på det østrigske arbejdsmarked. 
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3.2.2 Tematiske kriterier for deltagelse i kategori 1 – Styrkelse af unges muligheder for 

indflydelse 

 

Det særlige mål for kategori 1 af civilsamfundsprisen 2022 er at belønne effektive, innovative og 

kreative initiativer, der er gennemført i EU og har som mål at skabe en bedre fremtid for og 

med unge i Europa ved at imødekomme deres særlige behov og bidrage til at give dem 

indflydelse og muligheder for at deltage inden for alle områder af det økonomiske og sociale liv. 

 

For at kunne deltage skal aktiviteterne/initiativerne bidrage til at styrke unges muligheder for 

indflydelse inden for mindst et af følgende områder: beskæftigelse og adgang til arbejdsmarkedet, 

herunder iværksætteri, uddannelse og erhvervsuddannelse, sundhed og trivsel, navnlig i kølvandet på 

covid-19-pandemien, deltagelse i politiske processer, herunder i spørgsmål som klimaændringer og 

nye teknologier, styrkelse af sårbare gruppers muligheder for indflydelse, kapacitetsopbygning hos 

unge multiplikatorer.  

 

Mere konkret kan de initiativer, der indstilles til prisen, vedrøre en lang række temaer, f.eks. (listen er 

ikke udtømmende): 

 

• imødegå de negative følger af covid-19-pandemien for de unge, herunder for den mentale sundhed 

• fremme en inklusiv og tilgængelig debat om de udfordringer, som unge, herunder unge med færre 

muligheder og unge fra sårbare grupper står over for, f.eks. deres sociale situation, adgang til 

uddannelse og erhvervsuddannelse, arbejdsvilkår og covid-19-pandemiens konsekvenser for dem 

• fremme iværksætteri blandt unge, f.eks. fremme iværksætterfærdigheder og muligheder for 

selvstændig erhvervsvirksomhed for unge og håndtering af de konkrete udfordringer for unge 

iværksættere 

• fremme unge kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, f.eks. ved at sikre lige muligheder og 

fremme iværksætteri blandt kvinder  

• forbedre de unges færdigheder og fremme deres digitale kompetencer, tackle de eksisterende 

færdighedsgab og kønsopdelingsmønstre, tilbyde inkluderende kvalitetsuddannelse til unge, især 

unge med handicap eller unge fra mindretal eller dårligt stillede grupper, øge de unges bevidsthed 

om vigtigheden af miljømæssig bæredygtighed, hjælpe unge med at erhverve relevant viden og 

relevante kompetencer for at blive aktive og engagerede borgere og forandringsaktører med 

udgangspunkt i en følelse af et europæisk tilhørsforhold 

• bekæmpe ungdomsarbejdsløshed, udbredelsen af ubetalte praktikophold og udbuddet af usikre 

eller dårligt betalte job til unge, fremme nye muligheder og anstændige job f.eks. for unge i 

landdistrikter eller fjerntliggende områder, unge med handicap, studerende og unge forældre, 

fremme retfærdige ansættelsesprocedurer og fastholdelsesforanstaltninger for unge og deres 

integration på arbejdsmarkedet og dermed bidrage til at tackle hjerneflugt og fremme de unges 

økonomiske uafhængighed  

• håndtere de særlige udfordringer og behov hos dårligt stillede unge som f.eks. unge fra 

marginaliserede eller sårbare grupper, unge i landdistrikter, fjerntliggende områder, 

udkantsområder og mindre udviklede områder samt fra regioner i den yderste periferi, unge med 

handicap eller fra mindretal og unge, som det er sværere at nå, og som har mange forskellige 

problemer og behov for personlig vejledning  
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• fjerne (sociale, økonomiske, administrative, politiske og kulturelle) hindringer for de unges 

deltagelse og styrke deres borgerengagement og politiske engagement i alle faser af 

beslutningsprocesserne på europæisk, nationalt og/eller lokalt niveau, så der ikke blot er tale om 

høring og ad hoc-møder, fremme de unges aktive engagement i at fremlægge og gennemføre 

løsninger på store udfordringer som klimaændringer, retfærdig omstilling, bæredygtig udvikling 

og nye teknologier, skabe et rum for regelmæssig og meningsfyldt dialog med de unge om 

politiske forslag og strategier, sikre, at grupper, der er sværere at nå, også inkluderes, øge 

kendskabet til de eksisterende deltagelses- og repræsentationsmekanismer for unge, fremme 

særlige deltagelsesmønstre, der er velegnede til unge, under hensyntagen til digitaliseringen, men 

uden at det fører til forskelsbehandling eller udstødelse  

• øge bevidstheden om politikkernes generationsbestemte virkninger og/eller udvikle værktøjer til 

en bedre vurdering heraf 

• styrke ungdomsarbejde og fremme kapacitetsopbygningen hos unge multiplikatorer såsom 

ungdomsledere og ungdomsarbejdere og hos interessenter, der repræsenterer unges interesser.  

 

3.2.3 Tematiske kriterier for deltagelse i kategori 2 – Det europæiske civilsamfund hjælper 

Ukraine 

 

Det særlige mål for kategori 2 af civilsamfundsprisen 2022 er at belønne effektive, innovative og 

kreative initiativer (herunder ungdomsinitiativer), der er gennemført i EU og/eller Ukraine med 

henblik på at hjælpe civile, der lider som følge af krigen.  

 

Mere konkret kan de initiativer, der indstilles til prisen, vedrøre en lang række temaer, f.eks. (listen er 

ikke udtømmende):  

 

• gennemføre humanitære aktioner for at give civile i Ukraine adgang til væsentlige fornødenheder 

såsom vand, fødevarer og medicin  

• sørge for udstyr til evakuering, beskyttelse, nødhjælp og øjeblikkelig hjælp til dem, der flygter fra 

krigen i Ukraine og rejser ind i EU, både til ukrainske og ikkeukrainske statsborgere  

• sørge for social bistand, psykolog- og lægehjælp og boliger  

• tilbyde praktisk hjælp og rådgivning vedrørende administrative procedurer og tjenester i 

modtagerlandet og hjælpe ukrainere med at overvinde de praktiske hindringer for adgang til 

boliger, sundhedstjenester, uddannelse, beskæftigelse, offentlige tjenester osv.  

• fremme den sociale inklusion af ukrainere i modtagersamfundene og fremme deres deltagelse på 

arbejdsmarkedet  

• tilrettelægge undervisning, herunder sprogundervisning og undervisning for at hjælpe børn til at 

komme i skole med lokale børn så hurtigt som muligt, samarbejde med offentlige myndigheder for 

at fremskynde inklusionsprocessen (f.eks. med hensyn til klassificering af certifikater, færdigheder 

og kvalifikationer)  

• iværksætte tiltag for særlige målgrupper (børn, kvinder, folk med handicap osv.) 

• bekæmpe desinformation, der specifikt er knyttet til krigen i Ukraine.  
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4. 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 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. 

 

Inden prisen tildeles, vil EØSU bede ansøgerne om at fremsende formularerne vedrørende hhv. 

bankoplysninger og retlig status i korrekt udfyldt og underskrevet stand sammen med relevant 

dokumentation. Formularerne findes på: 

https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_da 

og 

https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_da. 

 

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. 

 

Den endelige frist for indsendelse af ansøgninger er den 31. juli 2022 kl. 10.00 (CET). 

 

EØSU tager ikke ansøgninger, som modtages efter fristens udløb, i betragtning. Ansøgere opfordres 

kraftigt til ikke at vente til den sidste dag med at indsende deres ansøgning, da stor trafik på 

internettet eller problemer med internetforbindelsen kan skabe vanskeligheder for indsendelsen. EØSU 

kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser, der skyldes denne type problemer. 

 

Ansøgere kan kun indsende én ansøgning. I ansøgningsskemaet skal ansøgerne vælge en af de to 

kategorier. Deltagelse i konkurrencen er gratis. Hvis udarbejdelse og indsendelse af ansøgningen 

medfører omkostninger for en bestemt ansøger, godtgøres udgifterne ikke. 

 

Ansøgerne ser en besked på skærmen, hvor de takkes for ansøgningen og får mulighed for at udskrive 

den eller gemme den i PDF-format.  

 

http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_da
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_da
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5. Evaluering og tildeling af prisen 

 

5.1 Etaper i evalueringen 

 

Evalueringen foretages af et panel af eksperter, der består af 10 medlemmer 

(herefter "bedømmelsesudvalget"), og som er underlagt bestemmelserne om interessekonflikt, der er 

fastlagt i finansforordningen11. Evalueringen baseres udelukkende på de oplysninger, der fremgår af 

ansøgningsskemaet. 

 

EØSU forbeholder sig retten til ikke at offentliggøre identiteten på medlemmerne af 

bedømmelsesudvalget. 

 

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. 

 

Proceduren foregår i fem trin: 

 

(1) verifikation af, at ansøgerne opfylder betingelserne for at deltage 

(2) verifikation af, at de indstillede initiativer opfylder betingelserne for tildeling af prisen 

(3) verifikation af, at ansøgerne ikke er omfattet af udelukkelseskriterierne 

(4) evaluering af kvaliteten af de initiativer, der er indstillet til prisen, i forhold til 

tildelingskriterierne 

(5) 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 alle ansøgere af 

den anvisningsberettigede så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest 15 kalenderdage 

efter, at beslutningen om tildeling er blevet truffet, formodentlig i midten af december 2022. 

 

5.1.1 Verifikation af, at ansøgerne opfylder betingelserne for at deltage 

 

For at kunne deltage skal ansøgerne opfylde kravene i ovenstående punkt 3.1. 

 

EØSU evaluerer, om ansøgerne opfylder betingelserne for at deltage på baggrund af oplysningerne i 

ansøgningsskemaet. Inden prisen tildeles, vil ansøgerne blive bedt om at fremsende en formular 

vedrørende retlig status i korrekt udfyldt og underskrevet stand vedlagt relevant dokumentation 

(se ovenstående punkt 4). 

 

 
11

 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).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.193.01.0001.01.DAN&toc=OJ:L:2018:193:TOC
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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 formularen og dokumentationen. EØSU kan afvise en ansøgning, hvis 

formularen og den tilhørende dokumentation ikke fremsendes rettidigt. 

 

5.1.2 Verifikation af, at de indstillede initiativer opfylder betingelserne for tildeling af prisen 

 

Verifikationen af, om initiativerne opfylder betingelserne for tildeling af prisen, sker på grundlag af 

ansøgningsskemaet. 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 

 

På grundlag af onlineansøgningsskemaet kontrolleres det, at ansøgerne ikke er omfattet af 

udelukkelseskriterierne i artikel 136 og 141 i finansforordningen og opregnet i 

ansøgningsdokumenterne. 

 

EØSU forbeholder sig ret til at kontrollere, om ansøgerne befinder sig i en udelukkelsessituation ved 

at forlange fremsendelse af dokumentation. Ansøgeren skal i så fald fremsende de krævede 

dokumenter inden for den tidsfrist, der fastsættes af EØSU. EØSU kan afvise ansøgningen, hvis den 

krævede dokumentation ikke foreligger rettidigt. 

 

En ansøger skal ikke fremsende et konkret dokument, hvis vedkommende meddeler EØSU, at der er 

vederlagsfri adgang til det pågældende dokument via en national database. 

 

5.1.4 Evaluering af kvaliteten  

 

Bedømmelsesudvalget evaluerer kvaliteten af ansøgningerne på grundlag af tildelingskriterierne, der 

beskrives nedenfor. Bedømmerne tager kun de initiativer, der er 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. 
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Kriterier for tildeling af prisen – kategori 1 Point 

1. kriterium – Langsigtet effekt 

Dette kriterium bruges til at vurdere det indstillede initiativs potentiale til at få 

en langsigtet effekt og inspirere andre i Europa, dvs. kunne anvendes for eller 

tilpasses samme målgruppekategori eller andre målgruppekategorier andre 

steder i den samme eller i andre EU-medlemsstater. I den forbindelse vil 

effekten blive evalueret på baggrund af de menneskelige og økonomiske 

ressourcer, der anvendes til gennemførelsen af det indstillede initiativ.  

35 point 

2. kriterium – Deltagelse og samarbejde 

Dette kriterium bruges til at vurdere, dels i hvor stort omfang det indstillede 

initiativ aktivt involverer deltagerne og målgruppen, dels muligheden for at 

udbrede god praksis og øge kendskabet til de temaer, som lægges til grund for 

tildelingen af civilsamfundsprisen.  

35 point 

3. kriterium – 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 ideer 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.  

30 point 

Point i alt 

100 point 

(minimum 

50 point) 

 

 

Kriterier for tildeling af prisen – kategori 2 Point 

1. 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 effekten blive evalueret på baggrund af de 

menneskelige og økonomiske ressourcer, der anvendes til gennemførelsen af 

det indstillede initiativ. Der vil også blive taget hensyn til initiativets evne til at 

dele god praksis. 

70 point 

2. kriterium – 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 ideer 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.  

30 point 

Point i alt 

100 point 

(minimum 

50 point) 
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5.1.5 Tildeling af prisen 

 

Prisen tildeles af EØSU på baggrund af bedømmelsesudvalgets evaluering. Bedømmelsesudvalget kan 

frit beslutte at anbefale, om der skal tildeles flere priser, afhængig af evalueringen af initiativernes 

kvalitet. 

 

I hver kategori kan EØSU uddele højst tre priser til de tre bedst placerede ansøgere i kategorien. 

 

6. Præmiebeløb 

 

Det er udvalgets hensigt højst at uddele tre priser i hver kategori. Førsteprisen har en værdi af 

14.000 EUR. Andenprisen er på 8.000 EUR. Tredjeprisen er på 8.000 EUR. Hvis førstepladsen deles 

ligeligt af flere vindere, er præmiebeløbet henholdsvis på 11.000 EUR ved to førstepriser og 

10.000 EUR ved tre førstepriser. Udvalget er ikke forpligtet til at uddele alle priser. EØSU kan 

beslutte ikke at uddele civilsamfundsprisen. 

 

Prisoverrækkelsen finder sandsynligvis sted på EØSU's plenarforsamling den 14.-15. december 2022. 

Højst to repræsentanter 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. 

Fysisk deltagelse kan til enhver tid blive erstattet med onlinedeltagelse, hvis det er påkrævet i henhold 

til de gældende sundheds- og sikkerhedsregler på dagen for prisoverrækkelsen.  

 

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 præmiebeløbet. 

 

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 oplysninger12. 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 blive registreret i EDES-systemet for tidlig opdagelse og 

udelukkelse, hvis ansøgeren befinder sig i en af de situationer, der er omhandlet i artikel 136 i 

finansforordningen. Yderligere oplysninger kan findes i databeskyttelseserklæringen på: 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm. 

 

 
12

  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). 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=DA
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8. Oplysningskrav 

 

Med forbehold af ovenstående punkt 7 giver ansøgerne EØSU ret til at offentliggøre deres navn, de 

aktiviteter, der er indstillet til prisen, og det tildelte præmiebeløb på alle sprog, i alle medier og med 

alle teknologier. 

 

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 civilsamfundspris. 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 

 

Civilsamfundsprisen 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 

URL: http://curia.europa.eu 

 

Oplysninger om ankemuligheder kan fås på ovenstående adresse. 

 

https://www.ombudsman.europa.eu/da/home
http://curia.europa.eu/
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12. Sanktioner 

 

Deltagere, der har fremsat urigtige erklæringer 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. 

 

13. Yderligere oplysninger 

 

Yderligere oplysninger kan fås hos: civilsocietyprize@eesc.europa.eu. 

 

Svar på e-mails, som kan være af interesse for andre potentielle ansøgere, vil blive lagt på den særlige 

side om civilsamfundsprisen på EØSU's websted (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). EØSU 

opfordrer ansøgere til at følge med på denne særlige side for at holde sig orienteret om de nyeste 

oplysninger. 

 

_____________ 

mailto:civilsocietyprize@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize

