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ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY EKES-U DLA 

SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W 2022 ROKU 

Za wybitne osiągnięcia z zakresu inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego 

 

 

1. Cel i ogólny zamysł Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego 

 

Dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (dalej „EKES” lub „Komitet”) celem 

przyznawania dorocznej nagrody jest wyróżnienie inicjatyw osób fizycznych lub podmiotów prawa 

prywatnego (np. organizacji społeczeństwa obywatelskiego itp.), które wniosły znaczący wkład we 

wzmacnianie europejskiej tożsamości i integracji, a także zachęcanie do podejmowania takich 

inicjatyw. 

 

Zatem w ogólnym zamyśle nagroda ma przyczynić się do lepszego uwidocznienia roli, jaką może 

odegrać społeczeństwo obywatelskie w kształtowaniu tożsamości europejskiej i obywatelstwa 

europejskiego, tak by podkreślić wspólne wartości leżące u podstaw integracji europejskiej. 

 

2. Nagroda EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2022 r. 

 

2.1 Kategoria 1: Wzmocnienie pozycji osób młodych 

 

Pandemia COVID-19 wyjątkowo dotkliwie wpłynęła na młodych ludzi. Czasowe zamknięcie 

instytucji edukacyjnych oraz przerwanie działalności społecznej, kulturalnej i sportowej osłabiło więzi 

społeczne młodzieży. Co więcej, znajdowali się oni w trudniejszej sytuacji na rynku pracy, a ochrona 

socjalna, którą byli objęci, była znikoma lub nie mieli jej wcale. W lutym 2022 r. stopa bezrobocia 

wśród młodych ludzi poniżej 25 roku życia w UE wynosiła 14%. Była ona szczególnie wysoka 

w krajach, takich jak Grecja (31,1%), Hiszpania (29,8%), Włochy (24,2%) i Szwecja (22,1%)1. 

 

Bezrobocie młodzieży ma długofalowe konsekwencje dla poszczególnych osób, które razem tworzą 

tzw. stracone pokolenie. Ponadto wysoka liczba osób NEET (młodzieży niekształcącej się, 

niepracującej ani nieszkolącej się) jest dużą stratą dla naszych gospodarek oraz potencjalnym 

 
1

 Dane statystyczne Eurostatu dotyczące zatrudnienia. Należy zauważyć, że pewien odsetek bezrobotnych młodych ludzi nie jest 

uwzględniany w oficjalnych danych, ponieważ osoby te nie ubiegają się o zasiłek dla bezrobotnych lub nie rejestrują się 

w agencjach pośrednictwa pracy i zdobywają środki utrzymania w fikcyjnym samozatrudnieniu, w pracy za pośrednictwem 

platform internetowych czy w szarej strefie. Można zatem przyjąć, że rzeczywiste dane wskazywałyby prawdopodobnie jeszcze 

wyższe wartości niż te, które przedstawia Eurostat.  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/UNE_RT_M__custom_2436008/default/table?lang=en
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zagrożeniem dla stabilności naszych demokratycznych społeczeństw, ponieważ niektórzy młodzi 

ludzie mogą wycofać się z uczestnictwa w życiu demokratycznym i społecznym. Powszechny brak 

zaufania młodzieży do istniejących systemów i instytucji partyjno-politycznych rzeczywiście budzi 

niepokój. Ankieta przeprowadzona niedawno przez Parlament Europejski wśród młodzieży pokazuje, 

że choć 85% respondentów rozmawia o polityce z przyjaciółmi lub krewnymi, większość z nich ma 

poczucie, że nie ma zbyt dużego lub nawet żadnego wpływu na ważne decyzje, przepisy i politykę, 

które ich dotyczą2. Młodzież NEET jest także bardziej narażona na marginalizację, ubóstwo i trwałe 

wykluczenie z rynku pracy. 

 

Młodzi ludzie muszą zmagać się z poważnymi problemami gospodarczymi, społecznymi, 

kulturowymi, politycznymi i środowiskowymi odziedziczonymi po poprzednich pokoleniach. 

W nieproporcjonalnie dużym stopniu dotykają ich kryzysy gospodarcze i wynikająca z nich polityka 

oszczędnościowa. Na przykład zapowiedziane wsparcie finansowe na rzecz ożywienia gospodarki 

obciąży przyszłe pokolenia, które będą w dalszym ciągu odczuwać finansowe konsekwencje pandemii 

COVID-19. 

 

Z drugiej strony transformacje ekologiczna i cyfrowa pozwalają spojrzeć w przyszłość z nowej 

perspektywy, a także przekształcić wyzwania w nowe możliwości i złagodzić negatywne skutki 

pandemii. Na przykład coraz więcej młodych ludzi zakłada przedsiębiorstwa typu start-up 

w nowatorskich sektorach, tworzy przedsiębiorstwa społeczne, wypełniając lukę w sektorze usług, na 

które zwłaszcza po pandemii jest szczególne zapotrzebowanie, lub wdraża przyszłościowe, 

zrównoważone modele biznesowe, przynoszące zyski i jednocześnie wywierające wpływ na 

społeczeństwo i zrównoważenie środowiskowe. Jak słusznie zauważyły Parlament Europejski i Rada 

w decyzji w sprawie Europejskiego Roku Młodzieży, „Europa potrzebuje wizji, zaangażowania 

i uczestnictwa wszystkich osób młodych, aby budować lepszą przyszłość, a także musi dać osobom 

młodym możliwości na przyszłość, która jest bardziej zielona, bardziej cyfrowa i w większym stopniu 

sprzyja włączeniu społecznemu”3. Europejski Rok Młodzieży będzie iść w parze ze skutecznym 

wdrażaniem NextGenerationEU, zapewniając miejsca pracy, możliwości kształcenia i szkolenia, 

w szczególności młodym ludziom ze środowisk defaworyzowanych, z obszarów wiejskich lub 

oddalonych bądź należącym do słabszych grup społecznych. Pomoże im stać się aktywnymi 

obywatelami i uczestnikami pozytywnych zmian w gospodarce i społeczeństwie. 

Nie mniej istotny jest fakt, również w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej, że młodzi ludzie 

mierzą się też z ważnymi kwestiami globalnymi, takimi jak pokój i bezpieczeństwo, zrównoważony 

rozwój oraz radzenie sobie z nowo powstającymi technologiami, w tym sztuczną inteligencją. 

Zasadniczą kwestią jest odpowiednia ocena wpływu wszystkich polityk na młodzież i jej perspektywy, 

w tym na przyszłe pokolenia. Młodzi ludzie mają do odegrania ważną rolę w rozważaniach na temat 

aspektów społecznych i polityki dostosowywania się do przyszłych wyzwań – od zmiany klimatu 

i zrównoważonego rozwoju po strategię „od pola do stołu” i nowe technologie. EKES jest głęboko 

przekonany, że potrzeby młodzieży muszą znaleźć odzwierciedlenie w silnym, znaczącym 

zaangażowaniu jej na wszystkich etapach procesów decyzyjnych Unii Europejskiej – od opracowania 

 
2

 Ankieta wśród młodzieży 2021 (Eurobarometr Flash).  

3
 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2316 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Europejskiego Roku Młodzieży 

(2022) (Dz.U. L 462 z 28.12.2021, s. 1). 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/be-heard/eurobarometer/youth-survey-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.462.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2021:462:FULL
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wniosków ustawodawczych i inicjatyw po wdrożenie, monitorowanie i działania następcze4. Strajki 

klimatyczne są konkretnym przykładem tego, w jakim stopniu młodzi ludzie są gotowi stać się 

aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami, a także uczestnikami zmian w gospodarce 

i społeczeństwie.  

 

Wysokiej jakości mechanizmy uczestnictwa i reprezentacji młodzieży stwarzają szansę na partnerstwo 

między decydentami, młodymi ludźmi i organizacjami młodzieżowymi w podejmowaniu decyzji, 

które mają wpływ na życie młodych ludzi. Najwyższa pora, aby młodzi ludzie zamienili wysłuchania 

i konsultacje na współtworzenie i współprodukcję. Wykorzystanie tej okazji zapewni także stabilność 

i odporność naszych demokracji, dla których warunkiem podstawowym jest uczestnictwo wszystkich 

grup społecznych w procesach decyzyjnych.  

 

W opinii „W kierunku zorganizowanego zaangażowania młodzieży na rzecz klimatu 

i zrównoważonego rozwoju w procesie decyzyjnym UE” EKES wyraźnie podkreślił, że organizacje 

młodzieżowe odgrywają w tym kontekście ważną rolę, ponieważ poprzez swoje szerokie sieci 

reprezentują interesy milionów młodych ludzi w Europie i na świecie. Są one najważniejszymi 

podmiotami dbającymi o to, by młodzi ludzie nie tylko byli obecni w instytucjach, ale także mieli 

możliwość wniesienia znaczącego wkładu w proces decyzyjny. Organizacje młodzieżowe mogą 

również przyczynić się do wzmocnienia głosu młodzieży, aby naciskać na konkretne środki lub 

polityki, oraz do pociągnięcia rządów i instytucji do odpowiedzialności w zakresie podjętych 

zobowiązań5. 

 

Opierając się na udanych inicjatywach, takich jak „Twoja Europa – Twoje zdanie!” oraz młodzieżowe 

obrady okrągłego stołu na temat klimatu i zrównoważonego rozwoju, EKES jest gotów wziąć udział 

w odbudowywaniu zaufania młodych ludzi do instytucji, utrzymywaniu kontaktu młodych ludzi ze 

społeczeństwem obywatelskim lub ponownym nawiązywaniu tego kontaktu, a także we wzmacnianiu 

uczestnictwa młodzieży w sieciach młodzieżowych i ułatwianiu jej zaangażowania w te sieci. Dlatego 

też w ramach Europejskiego Roku Młodzieży 2022 EKES postanowił przyznać 13. Nagrodę dla 

Społeczeństwa Obywatelskiego (kategoria 1) osobom fizycznym i podmiotom prawa prywatnego 

(organizacjom społeczeństwa obywatelskiego itp.), które na terytorium UE realizowały skuteczne, 

innowacyjne i kreatywne projekty ukierunkowane na tworzenie lepszej przyszłości dla młodzieży 

w Europie i przy udziale młodzieży poprzez zajęcie się konkretnymi potrzebami osób młodych 

i wzmocnieniem ich pozycji oraz uczestnictwa we wszystkich sferach życia gospodarczego 

i społecznego. W ten sposób nagroda podkreśli również wkład, jaki młodzi ludzie i organizacje 

młodzieżowe mogą wnieść w kształtowanie przyszłości Europy.  

 

2.2 Kategoria 2: Europejskie społeczeństwo obywatelskie dla Ukrainy 

 

EKES stanowczo potępił inwazję rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainę i wielokrotnie podkreślał, że 

inwazja ta narusza obowiązujące zasady i porozumienia międzynarodowe, zagraża europejskiemu 

 
4

 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „W kierunku zorganizowanego zaangażowania młodzieży na rzecz 

klimatu i zrównoważonego rozwoju w procesie decyzyjnym UE” (opinia z inicjatywy własnej) – NAT/788-EESC-2020 z 20 lutego 

2020 r. (Dz.U. C 429 z 11.12.2020, s. 44). Zob. w szczególności pkt 1.1 i pkt 2.11. 

5
 Tamże, pkt 2.9 i 2.10. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2020:429:SOM:PL:HTML
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i światowemu bezpieczeństwu oraz bezpośrednio narusza podstawowy cel UE, jakim jest „wspieranie 

pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów”6. W rezolucji z 24 marca 2022 r. Komitet wezwał do 

natychmiastowego zaprzestania działań wojskowych na terytorium Ukrainy, aby uniknąć dalszych 

szkód dla obywateli i infrastruktury krytycznej7. 

 

Jednocześnie ochrona ludności w Ukrainie jest dla EKES-u obecnie jednym z priorytetów. Z powodu 

wojny Ukrainę opuściły miliony osób. UE okazała solidarność, przyznając tymczasową ochronę 

wszystkim uchodźcom uciekającym ze swojej ojczyzny. EKES podkreśla, że wszyscy uchodźcy 

uciekający przed tą wojną, bez względu na obywatelstwo, muszą otrzymać ochronę i dostęp do 

odpowiedniej infrastruktury oraz że należy odpowiednio uwzględnić potrzeby słabszych grup 

społecznych, w szczególności kobiet, dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. W tym 

kontekście kluczową rolę odgrywa zorganizowane społeczeństwo obywatelskie. W wielu krajach 

społeczeństwo obywatelskie zmobilizowało się z dnia na dzień i współpracuje z władzami w celu 

udzielenia pomocy Ukraińcom, którzy uciekli przed wojną. Działające w terenie organizacje każdego 

dnia niosą Ukrainkom i Ukraińcom pomoc humanitarną i udzielają wsparcia uchodźcom zarówno po 

ich przybyciu, jak i w trakcie ich integracji ze społeczeństwem europejskim8. 

 

Dlatego też EKES, wyrażając głęboki żal z powodu wszystkich ofiar agresji (dzieci, kobiet 

i mężczyzn), zniszczeń miast i infrastruktury oraz nieoszacowanego ludzkiego cierpienia i szkód 

wyrządzonych środowisku naturalnemu, postanowił przyznać 13. Nagrodę dla Społeczeństwa 

Obywatelskiego (kategoria 2) organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstwom lub 

osobom, które na terytorium UE lub w Ukrainie realizowały skuteczne, innowacyjne projekty, aby 

pomóc ludności cywilnej cierpiącej w wyniku wojny w Ukrainie.  

 

3. Kwalifikowalność 

 

3.1 Kwalifikujący się kandydaci 

 

O Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego mogą ubiegać się na równych prawach 

wszystkie osoby fizyczne i podmioty prawa prywatnego (organizacje społeczeństwa obywatelskiego 

itp.) przy przestrzeganiu podanych poniżej warunków. Do nagrody nie kwalifikują się władze 

publiczne, organizacje rządowe i inne organy publiczne. 

 

1) Osoby fizyczne 

Do celów tej nagrody przez osoby fizyczne rozumie się osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych 

działających wspólnie bez powiązań umownych. Do udziału w konkursie kwalifikują się obywatele 

Unii, niezależnie od kraju zamieszkania. Obywatele państw trzecich również mogą wziąć udział, pod 

warunkiem, że ich pobyt na terytorium UE jest legalny. Grupy osób fizycznych muszą wyznaczyć 

jedną osobę do pełnienia funkcji osoby do kontaktu (lidera) w sprawach administracyjnych 

i finansowych związanych z nagrodą.  

 
6

 Art. 3 ust. 1 TUE. 

7
 Rezolucja EKES-u z dnia 24 marca 2022 r.Wojna w Ukrainie i jej skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe. 

8
 Zob. wkład EKES-u na stronie https://www.eesc.europa.eu/pl/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-contributions  

https://www.eesc.europa.eu/pl/documents/resolution/war-ukraine-and-its-economic-social-and-environmental-impact
https://www.eesc.europa.eu/pl/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-contributions
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Do udziału w konkursie nie mogą zgłaszać się członkowie EKES-u, delegaci CCMI, pracownicy 

instytucji UE i innych organów UE, członkowie komisji oceniającej ani ich krewni. 

 

2) Podmioty prawa prywatnego  

O nagrodę mogą ubiegać się organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane 

w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym lub europejskim. 

Na potrzeby nagrody organizacje społeczeństwa obywatelskiego, tak jak zostały zdefiniowane 

w opinii „Rola organizacji społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu Europy i ich wkład w ten 

proces”, definiuje się jako „struktury organizacyjne, których członkowie mają cele i obowiązki leżące 

w ogólnym interesie wszystkich i które działają jako mediatorzy między władzami publicznymi 

i obywatelami”9. Organizacje te są aktywnie zaangażowane w kształtowanie życia publicznego 

w oparciu o własne zainteresowania i z wykorzystaniem własnej specjalistycznej wiedzy, zdolności 

i zakresu działania. Są one niezależne, a wstępując do nich, obywatele zobowiązują się do udziału 

w ich pracach i działaniach. Definicja ta obejmuje: tzw. podmioty rynku pracy, czyli partnerów 

społecznych; organizacje reprezentujące podmioty społeczne i gospodarcze, organizacje pozarządowe, 

które łączą ludzi w działaniach służących wspólnej sprawie, np. organizacje zajmujące się ekologią, 

prawami człowieka, stowarzyszenia konsumentów, organizacje charytatywne, kulturalne, działające 

na rzecz kształcenia i szkolenia itd.; organizacje społeczności lokalnej, tzn. organizacje założone przez 

daną społeczność na poziomie oddolnym, które realizują cele zorientowane na jej członków, np. 

organizacje młodzieżowe, stowarzyszenia rodzin i wszystkie organizacje, dzięki którym obywatele 

uczestniczą w życiu lokalnym i życiu swej gminy; wspólnoty religijne. Do udziału w konkursie 

kwalifikują się także organizacje społeczeństwa obywatelskiego ustanowione przez akty 

ustawodawcze lub wykonawcze lub w których członkostwo jest częściowo bądź całkowicie 

obowiązkowe (np. stowarzyszenia zawodowe)10. 

Spółki lub przedsiębiorstwa: Na potrzeby tej nagrody „spółki lub przedsiębiorstwa” to podmioty 

nastawione na zysk utworzone na mocy prawa cywilnego lub handlowego, w tym spółdzielnie oraz 

inne osoby prawne prawa prywatnego. Spółki lub przedsiębiorstwa kwalifikują się do nagrody, jeżeli 

zostały utworzone zgodnie z prawem państwa członkowskiego i posiadają siedzibę statutową, zarząd 

lub główne miejsce prowadzenia działalności na terytorium UE. Kwalifikowalność 

spółek/przedsiębiorstw jest ograniczona do ich działalności nienastawionej na zysk, czyli muszą to 

być np. bezinteresowne inicjatywy, projekty charytatywne, wolontariat indywidualny lub pracowniczy 

itd.  

 

3.2 Kwalifikowalne inicjatywy 

 

3.2.1 Formalne kryteria kwalifikowalności dla obu kategorii 

 

Aby się kwalifikować, inicjatywy muszą spełniać cztery kryteria wymienione poniżej: 

 

 
9

 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Rola organizacji społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu Europy 

i ich wkład w ten proces” – CESE 851/1999 z dnia 22 września 1999 r.(Dz.U. C 329 z 17.11.1999, s. 30). 

10
 Dotyczy to na przykład austriackich podmiotów rynku pracy. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:51999IE0851
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• muszą być nienastawione na zysk, czyli muszą to być np. bezinteresowne inicjatywy, 

projekty charytatywne, wolontariat indywidualny lub pracowniczy itd.; 

• muszą być już wdrożone lub być w trakcie realizacji w dniu 31 lipca 2022 r. (termin 

składania zgłoszeń); 

• muszą spełniać kryteria tematyczne określone poniżej dla każdej kategorii; 

• muszą być realizowane na terytorium UE; w przypadku kategorii 2 kwalifikują się także 

działania realizowane w Ukrainie. 

 

Nie kwalifikują się następujące inicjatywy: 

 

• inicjatywy komercyjne (np. nastawione na zysk); 

• inicjatywy, które są planowane, lecz których realizacja jeszcze się nie rozpoczęła w dniu 

31 lipca 2022 r. (termin składania zgłoszeń);  

• w przypadku kategorii 2 inicjatywy, których realizację kandydaci rozpoczęli przed wybuchem 

wojny w Ukrainie i które nie są bezpośrednio związane z jej konsekwencjami; niemniej 

kwalifikują się istniejące inicjatywy, które zostały dostosowane w celu szybkiego 

zareagowania na dodatkowe potrzeby grup docelowych oraz w celu właściwego zajęcia się 

nowymi lub zwiększonymi wyzwaniami będącymi konsekwencją wojny;  

• działania dokumentacyjne lub informacyjne bądź służące podnoszeniu świadomości, 

publikacje dziennikarskie, literackie lub naukowe wszelkiego rodzaju i niezależnie od formy 

przekazu, produkty audiowizualne oraz wszelkiego rodzaju dzieła sztuki. 

 

3.2.2 Kryteria tematyczne dla kategorii 1 – Wzmocnienie pozycji osób młodych 

 

Celem szczegółowym kategorii 1 Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2022 jest nagrodzenie 

skutecznych, innowacyjnych i kreatywnych inicjatyw realizowanych na terytorium UE, aby 

budować lepszą przyszłość dla młodzieży w Europie i razem z tą młodzieżą, poprzez zajęcie się 

konkretnymi potrzebami osób młodych i wzmocnieniem ich pozycji oraz uczestnictwa we 

wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego. 

 

Aby kwalifikować się do udziału w programie, działania/inicjatywy muszą przyczyniać się do 

wzmacniania pozycji młodych ludzi w co najmniej jednym z następujących obszarów: zatrudnienie 

i dostęp do rynku pracy, w tym przedsiębiorczość; kształcenie i szkolenie; zdrowie i dobrostan, 

w szczególności jako skutek pandemii COVID-19; uczestnictwo w procesach politycznych, w tym 

w kwestiach takich jak zmiana klimatu i nowe technologie; wzmacnianie pozycji słabszych grup 

społecznych; budowanie potencjału młodych osób opiniotwórczych.  

 

Mówiąc konkretniej, inicjatywy zaproponowane do nagrody mogą obejmować szeroki zakres 

tematów; mogą to być na przykład (niewyczerpujący wykaz): 

 

• przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi pandemii COVID-19 na młodych ludzi, w tym na ich 

zdrowie psychiczne; 

• propagowanie inkluzywnej i dostępnej debaty na temat wyzwań stojących przed młodymi ludźmi 

(w tym przed osobami o mniejszych szansach i należącymi do słabszych grup społecznych), 
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takich jak ich sytuacja społeczna, dostęp do kształcenia i szkolenia, warunki pracy oraz wpływ 

pandemii COVID-19 na młodzież; 

• wspieranie przedsiębiorczości młodzieży, np. poprzez rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych 

i możliwości samozatrudnienia młodych ludzi oraz zajęcie się konkretnymi wyzwaniami 

stojącymi przed młodymi przedsiębiorcami; 

• upowszechnianie uczestnictwa młodych kobiet w rynku pracy, np. poprzez zapewnienie równych 

szans i wspieranie przedsiębiorczości kobiet;  

• podnoszenie umiejętności młodych ludzi i zwiększanie ich kompetencji cyfrowych; eliminowanie 

istniejącego niedoboru kwalifikacji i segregacji płciowej; oferowanie młodym ludziom, zwłaszcza 

tym z niepełnosprawnościami, należącym do mniejszości lub grup defaworyzowanych, edukacji 

włączającej o wysokiej jakości; zwiększanie świadomości młodych ludzi na temat znaczenia 

zrównoważenia środowiskowego; pomaganie młodym ludziom w zdobywaniu odpowiedniej 

wiedzy i kompetencji, aby stali się aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami oraz uczestnikami 

zmian zainspirowanymi europejskim poczuciem przynależności; 

• zwalczanie bezrobocia młodzieży, rozpowszechnienia bezpłatnych staży i oferowania młodym 

ludziom niepewnych lub niskopłatnych miejsc pracy; rozwój nowych możliwości i godnych 

miejsc pracy, np. dla młodych ludzi mieszkających na obszarach wiejskich lub oddalonych, 

młodych osób z niepełnosprawnościami, studentów i młodych rodziców; upowszechnianie 

sprawiedliwych środków rekrutacji i zatrzymywania młodych ludzi oraz ich integracji na rynku 

pracy, przyczynianie się w ten sposób do walki z drenażem mózgów i wspieranie niezależności 

ekonomicznej młodych ludzi;  

• podejmowanie stosownych działań w odpowiedzi na konkretne wyzwania i potrzeby młodzieży 

w niekorzystnej sytuacji, np. należącej do grup zmarginalizowanych lub słabszych, z obszarów 

wiejskich, oddalonych, peryferyjnych i słabiej rozwiniętych oraz z regionów najbardziej 

oddalonych, młodzieży z niepełnosprawnościami lub należącej do mniejszości, a także 

z wieloaspektowymi problemami, do której ciężej dotrzeć i która wymaga zindywidualizowanego 

poradnictwa;  

• usuwanie przeszkód (społecznych, gospodarczych, administracyjnych, politycznych 

i kulturowych) utrudniających młodym ludziom uczestnictwo, a także promowanie ich 

obywatelskiego i politycznego zaangażowania na wszystkich etapach procesów decyzyjnych na 

szczeblu europejskim, krajowym lub lokalnym, które wykraczają poza konsultacje i spotkania 

ad hoc; wspieranie aktywnego zaangażowania młodzieży w proponowanie i wdrażanie rozwiązań 

głównych wyzwań, takich jak zmiana klimatu, sprawiedliwa transformacja, zrównoważony 

rozwój i nowe technologie; tworzenie przestrzeni dla regularnego i konstruktywnego dialogu 

z młodymi ludźmi o propozycjach i strategiach politycznych, z uwzględnieniem grup, do których 

trudniej dotrzeć; podnoszenie świadomości na temat istniejących mechanizmów uczestnictwa 

i reprezentacji młodzieży; upowszechnianie konkretnych wzorców uczestnictwa odpowiednich dla 

młodych ludzi, ze zwróceniem uwagi na cyfryzację, przy jednoczesnym unikaniu wszelkiego 

rodzaju dyskryminacji lub wykluczenia;  

• podnoszenie świadomości na temat pokoleniowego wpływie polityki lub opracowywanie narzędzi 

służących lepszej ocenie tego wpływu; 

• zwiększenie znaczenie pracy młodzieży i rozwijanie potencjału młodych osób opiniotwórczych, 

takich jak liderzy grup młodzieżowych i osoby pracujące z młodzieżą, a także zainteresowanych 

stron reprezentujących interesy młodzieży.  
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3.2.3 Kryteria tematyczne dla kategorii 2– Europejskie społeczeństwo obywatelskie dla Ukrainy 

 

Celem szczegółowym kategorii 2 Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2022 jest nagrodzenie 

skutecznych, innowacyjnych i kreatywnych inicjatyw (w tym inicjatyw młodzieżowych) 

podjętych na terytorium UE i/lub Ukrainy, aby pomóc ludności cywilnej cierpiącej w wyniku 

działań wojennych.  

 

Mówiąc konkretniej, inicjatywy zaproponowane do nagrody mogą obejmować szeroki zakres 

tematów; mogą to być na przykład (niewyczerpujący wykaz):  

 

• wdrażanie działań humanitarnych, aby zapewnić ludności cywilnej w Ukrainie dostęp do 

podstawowych artykułów, takich jak woda, żywność i leki;  

• zapewnianie możliwości ewakuacji, schronienia, pomocy doraźnej i natychmiastowej pomocy 

osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie i wjeżdżającym na terytorium UE, w tym zarówno 

obywatelom Ukrainy, jak i obywatelom innych państw;  

• zapewnianie wsparcia socjalnego i psychologicznego, pomocy medycznej i zakwaterowania;  

• zapewnianie praktycznego wsparcia i doradztwa w związku z procedurami administracyjnymi 

i usługami dostępnymi w kraju przyjmującym oraz pomoc Ukrainkom i Ukraińcom 

w przezwyciężaniu praktycznych przeszkód związanych z dostępem do zakwaterowania, opieki 

zdrowotnej, kształcenia, zatrudnienia, usług publicznych itp.;  

• ułatwianie procesu włączenia społecznego Ukrainek i Ukraińców w społeczeństwach 

przyjmujących i wspieranie ich udziału w runku pracy;  

• zapewnianie szkoleń, w tym kursów językowych i mających na celu jak najszybsze umożliwienie 

dzieciom uczęszczanie do szkoły razem z miejscowymi dziećmi; współpraca z podmiotami 

sektora publicznego, aby przyspieszyć proces integracji (np. w zakresie klasyfikacji świadectw, 

umiejętności i kwalifikacji);  

• zajęcie się sytuacją konkretnych grup docelowych (dzieci, kobiet, osób z niepełnosprawnościami 

itp.); 

• zwalczanie dezinformacji, w szczególności związanej z wojną w Ukrainie.  

 

4. Procedura i termin składania zgłoszeń 

 

Zgłoszenia należy składać poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego online 

(www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). W należycie uzasadnionych przypadkach związanych 

z udokumentowanymi problemami technicznymi EKES może umożliwić kandydatom złożenie 

zgłoszeń pocztą elektroniczną lub zwykłą pocztą. 

 

Wniosek musi zawierać wszystkie informacje wymagane przez komisję konkursową w celu: 

 

• stwierdzenia, czy kandydat spełnia formalne kryteria zgłoszenia; 

• stwierdzenia, czy kandydat nie podlega kryteriom wykluczenia; 

• stwierdzenia, czy kandydat akceptuje przepisy dotyczące odpowiedzialności, kontroli, audytu 

i prawa właściwego; 

• dokonania oceny zawartości merytorycznej każdego zgłoszenia w odniesieniu do kryteriów 

przyznania nagrody. 

http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize
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Przed przyznaniem nagrody EKES poprosi kandydatów o dostarczenie odpowiednio wypełnionego 

i podpisanego formularza danych osoby prawnej oraz formularza informacji o rachunku bankowym 

wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi. Formularze są dostępne w witrynach pod 

następującymi adresami: 

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

oraz 

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

 

Zgłoszenia mogą być sporządzone w dowolnym języku urzędowym UE. Niemniej EKES zaznacza, że 

mile widziane są zgłoszenia sporządzone w języku angielskim lub francuskim, gdyż pozwoli to 

przyspieszyć proces oceny. 

 

Złożenie zgłoszenia oznacza zaakceptowanie wszystkich warunków zawartych w dokumentacji 

konkursu oraz, w stosownych przypadkach, rezygnację kandydata z jego własnych warunków 

ogólnych lub szczegółowych. 

 

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 lipca 2022 r. o godz. 10:00:00 

(czasu środkowoeuropejskiego – CEST). 

 

EKES nie będzie rozpatrywał zgłoszeń otrzymanych po upływie tego terminu. Zdecydowanie zaleca 

się kandydatom, aby nie zwlekali z dokonywaniem zgłoszenia do ostatniego dnia, ponieważ duże 

obciążenie łączy internetowych lub błąd połączenia internetowego może utrudnić złożenie 

dokumentów. EKES nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia spowodowane takimi 

utrudnieniami. 

 

Kandydaci mogą złożyć tylko jedno zgłoszenie. W formularzu zgłoszenia kandydaci muszą wybrać 

jedną z dwóch kategorii. Udział w konkursie jest bezpłatny. Jeśli przygotowanie i przesłanie 

zgłoszenia pociąga za sobą koszty dla danego kandydata, nie będą one podlegały refundacji. 

 

Kandydaci zobaczą na ekranie wiadomość z podziękowaniem za przesłanie zgłoszenia umożliwiającą 

wydrukowanie zgłoszenia lub zapisanie go w formacie PDF.  

 

5. Ocena i przyznanie nagrody 

 

5.1 Etapy oceny 

 

Ocena zostanie przeprowadzona przez zespół ekspertów złożony z dziesięciu członków („komisja 

oceniająca”), którzy podlegają wymogom dotyczącym konfliktu interesów określonym 

w rozporządzeniu finansowym11. Ocena będzie oparta wyłącznie na informacjach przedstawionych 

w złożonym formularzu zgłoszenia. 

 
11

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych 

mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) 

nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję 

nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).  

https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_pl
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.193.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2018:193:TOC


 

EESC-2022-02282-14-00-NB-TRA (EN) 10/16 

 

EKES zastrzega sobie prawo do nieujawniania tożsamości członków komisji oceniającej. 

 

W czasie całej procedury uczestnicy nie powinni kontaktować się z członkami komisji oceniającej 

z jakichkolwiek przyczyn związanych z nagrodą. Wszelkie takie próby będą skutkowały 

dyskwalifikacją. 

 

Decyzje komisji oceniającej są ostateczne i wiążące i nie podlegają odwołaniu. 

 

Procedura zostanie przeprowadzona w pięciu etapach: 

 

(1) weryfikacja kwalifikowalności kandydatów; 

(2) weryfikacja kwalifikowalności inicjatyw proponowanych do nagrody; 

(3) weryfikacja, czy kandydaci nie podlegają kryteriom wykluczenia; 

(4) ocena jakości inicjatyw proponowanych do nagrody na podstawie kryteriów dotyczących 

przyznania nagrody; 

(5) przyznanie nagrody. 

 

EKES oceni w dowolnej kolejności kwalifikowalność, brak wykluczenia i jakość. Kandydat musi 

przejść wszystkie etapy, aby otrzymać nagrodę. Kandydatom nie będą przekazywane informacje 

zwrotne do czasu zakończenia procedury. Wyniki zostaną przekazane wszystkim kandydatom 

w najszybszym możliwym terminie, a w każdym wypadku w ciągu 15 dni kalendarzowych od dnia, 

w którym urzędnik zatwierdzający podejmie decyzję o przyznaniu nagrody (etap 5), czyli zgodnie 

z wstępnymi przewidywaniami w połowie grudnia 2022 r. 

 

5.1.1 Weryfikacja kwalifikowalności kandydatów 

 

Warunkiem kwalifikowania się kandydatów jest spełnienie wymogów określonych w pkt 3.1 powyżej. 

 

EKES oceni kwalifikowalność kandydatów na podstawie informacji zawartych w formularzu 

zgłoszenia. Przed przyznaniem nagrody Komitet poprosi kandydatów o przedstawienie odpowiednio 

wypełnionego i podpisanego formularza danych osoby prawnej wraz z dokumentacją potwierdzającą 

(zob. pkt 4 powyżej). 

 

EKES zastrzega sobie prawo do zażądania wyżej wymienionego formularza i dokumentacji 

potwierdzającej od każdego kandydata w dowolnej chwili w trakcie procedury oceny. W takim 

wypadku kandydat musi niezwłocznie przedstawić formularz i dokumentację potwierdzającą. EKES 

może odrzucić zgłoszenie, jeżeli formularz i dokumentacja potwierdzająca nie zostaną przedstawione 

we właściwym terminie. 

 

5.1.2 Weryfikacja kwalifikowalności inicjatyw 

 

Kwalifikowalność inicjatyw proponowanych do nagrody będzie sprawdzana na podstawie formularza 

wniosku złożonego w trybie online. Warunkiem kwalifikowania się inicjatyw proponowanych do 

nagrody jest spełnienie wymogów określonych w pkt 3.2 powyżej. Inne działania prowadzone przez 

kandydata nie będą brane pod uwagę. 
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5.1.3 Sprawdzenie braku wykluczenia 

 

Spełnianie przez kandydatów kryteriów braku wykluczenia, o których mowa w art. 136 i 141 

rozporządzenia finansowego i wymienionych w dokumentacji zgłoszenia, sprawdza się na podstawie 

internetowego formularza zgłoszeniowego. 

 

EKES zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy kandydaci nie znajdują się w sytuacji wykluczenia, 

poprzez zażądanie przedstawienia dokumentów potwierdzających. W takim wypadku kandydat musi 

przedstawić wymagane dokumenty w terminie podanym przez EKES. Komitet może odrzucić 

zgłoszenie, jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną przedstawione we właściwym terminie. 

 

Nie wymaga się od kandydata składania określonego dokumentu, jeżeli poinformuje on EKES, że 

dokument ten jest nieodpłatnie dostępny w publicznej bazie danych. 

 

5.1.4 Ocena jakości  

 

Komisja oceniająca ocenia jakość wniosków na podstawie kryteriów przyznania nagrody określonych 

poniżej. Członkowie tej komisji uwzględniają tylko inicjatywy proponowane do nagrody, pomijając 

inne działania kandydata. Nie ustanawia się minimalnego progu dla poszczególnych kryteriów. Jednak 

kandydaci, którzy nie uzyskają co najmniej 50% maksymalnej punktacji łącznej, zostaną 

wyeliminowani. 
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Kryteria przyznania nagrody– kategoria 1 Punkty 

Kryterium 1 – Skutki długoterminowe 

To kryterium dotyczyć będzie oceny potencjału proponowanej inicjatywy pod 

względem jej długoterminowych skutków i inspirowania innych w Europie, 

tzn. możliwości wykorzystania lub jej przystosowania inicjatywy do tej samej 

kategorii beneficjentów lub do innej kategorii beneficjentów w tym samym lub 

w innym państwie członkowskim UE. W tym kontekście skutki zostaną 

poddane ocenie w świetle zasobów ludzkich i finansowych wykorzystanych do 

realizacji proponowanej inicjatywy.  

35 punktów 

Kryterium 2 – Uczestnictwo i współpraca 

W ramach tego kryterium z jednej strony oceni się, w jakim stopniu 

proponowana inicjatywa aktywnie angażuje uczestników i beneficjentów, a z 

drugiej strony oceni się jej potencjał w zakresie przekazywania dobrych 

praktyk i zwiększania świadomości na temat kwestii związanych z tematem 

Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego.  

35 punktów 

Kryterium 3 – Innowacyjność i kreatywność 

To kryterium dotyczyć będzie oceny kreatywności proponowanej inicjatywy, 

jej unikatowości i stopnia innowacyjności we właściwym jej kontekście. Na 

potrzeby tego kryterium przez „innowacyjność” rozumie się zarówno nowe 

pomysły, jak i nowe lub ulepszone sposoby wdrażania istniejącego 

rozwiązania lub podejścia oraz przystosowanie ich do innego kontekstu lub 

innej grupy docelowej.  

30 punktów 

Suma punktów 
100 punktów 

(min. 50 punktów) 
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Kryteria przyznania nagrody – kategoria 2 Punkty 

Kryterium 1 – Oddziaływanie i skuteczność 

To kryterium dotyczyć będzie oceny oddziaływania proponowanej inicjatywy 

zarówno w krótkim, jak i w długim okresie, a także jej potencjału w zakresie 

inspirowania innych w Europie, tzn. możliwości wykorzystania lub 

przystosowania inicjatywy do tej samej kategorii beneficjentów lub do innej 

kategorii beneficjentów w tym samym lub w innym państwie członkowskim 

UE. W tym kontekście skutki zostaną poddane ocenie w świetle zasobów 

ludzkich i finansowych wykorzystanych do realizacji proponowanej 

inicjatywy. Pod uwagę zostanie również wzięty potencjał w zakresie 

przekazywania dobrych praktyk. 

70 punktów 

Kryterium 2 – Innowacyjność i kreatywność 

To kryterium dotyczyć będzie oceny kreatywności proponowanej inicjatywy, 

jej unikatowości i stopnia innowacyjności we właściwym jej kontekście. Na 

potrzeby tego kryterium przez „innowacyjność” rozumie się zarówno nowe 

pomysły, jak i nowe lub ulepszone sposoby wdrażania istniejącego 

rozwiązania lub podejścia oraz przystosowanie ich do innego kontekstu lub 

innej grupy docelowej.  

30 punktów 

Suma punktów 
100 punktów 

(min. 50 punktów) 

 

5.1.5 Przyznanie nagrody 

 

Nagroda zostanie przyznana przez Komitet na podstawie oceny przedstawionej przez komisję 

oceniającą, która będzie miała swobodę decyzji odnośnie do udzielenia rekomendacji dotyczącej 

przyznania nagrody, stosownie do oceny jakości zgłoszeń. 

 

EKES może przyznać maksymalnie trzy nagrody trzem najwyżej sklasyfikowanym kandydatom 

w danej kategorii. 

 

6. Wysokość nagrody 

 

Komitet planuje przyznanie maksymalnie trzech nagród w każdej kategorii. Pierwsza nagroda ma 

wartość 14 000 EUR. Wysokość drugiej nagrody wynosi 8 000 EUR. Wysokość trzeciej nagrody 

wynosi 8 000 EUR. Jeżeli miejsce pierwsze będzie współdzielone przez co najmniej dwóch 

zwycięzców ex aequo, kwota każdej z pierwszych nagród wyniesie 11 000 EUR w przypadku dwóch 

pierwszych nagród i 10 000 EUR w przypadku trzech pierwszych nagród. Komitet nie ma obowiązku 

przyznania wszystkich nagród. EKES może zdecydować o nieprzyznaniu Nagrody dla Społeczeństwa 

Obywatelskiego. 

 

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w trakcie sesji plenarnej EKES-u w dniach 14–

15 grudnia 2022 r. Na uroczystość zaprasza się do dwóch przedstawicieli każdego zwycięzcy, przy 

czym podróż i zakwaterowanie zostaną zorganizowane przez EKES zgodnie z zasadami, o których 

zwycięzcy zostaną zawiadomieni w stosownym czasie. Jeśli przepisy dotyczące zdrowia 
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i bezpieczeństwa obowiązujące w dniu ceremonii wręczenia nagród będą tego wymagały, fizyczną 

obecność może w każdej chwili zastąpić obecność online.  

 

Nagrodę wypłaca się przelewem bankowym w ciągu 30 dni od uroczystości wręczenia nagród pod 

warunkiem złożenia przez zwycięzców wszystkich wymaganych dokumentów. Zwycięzcy są 

odpowiedzialni za zapłatę podatków i opłat obowiązujących w związku z uzyskaniem pieniędzy 

z nagrody. 

 

7. Dane osobowe 

 

Dane osobowe zawarte w dokumentacji zgłoszenia (np. imię i nazwisko, adres) będą przetwarzane 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki 

organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych12. Jeśli nie zaznaczono inaczej, 

odpowiedzi na pytania oraz wszelkie dane osobowe wymagane do celów oceny zgłoszenia zgodnie 

z regułami konkursu będą przetwarzane wyłącznie w tym celu przez Dyrekcję Komunikacji 

i Stosunków Międzyinstytucjonalnych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych 

znajdują się w załączeniu (załącznik 2). 

 

Dane osobowe kandydata mogą być rejestrowane w systemie wczesnego wykrywania i wykluczania 

(EDES), jeśli kandydat ten znajduje się w jednej z sytuacji wymienionych w art. 136 rozporządzenia 

finansowego. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności na stronie: 

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

 

8. Obowiązki informacyjne 

 

Nie naruszając pkt 7 powyżej, kandydaci przyznają EKES-owi prawo do podania do publicznej 

wiadomości w dowolnym języku, w dowolnym formacie oraz za pośrednictwem dowolnej techniki, 

imion i nazwisk/nazw kandydatów, przedmiotu ich działalności proponowanej do nagrody i kwoty 

nagród przyznanych zwycięzcom. 

 

Wszelkie informacje lub publikacje ze strony zwycięzców na temat działalności, za którą została 

przyznana nagroda, muszą wskazywać, że za tę działalność została przyznana Nagroda EKES-u dla 

Społeczeństwa Obywatelskiego. Obowiązek ten ma zastosowanie przez rok od daty przyznania 

nagrody. 

 

9. Odpowiedzialność 

 

Kandydaci ponoszą wyłączną odpowiedzialność w przypadku roszczeń związanych z działalnością 

prowadzoną w ramach nagrody. 

 

 
12

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, 

s. 93). 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=PL
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10. Kontrole i audyty 

 

Zwycięzcy akceptują kontrole i audyty prowadzone przez EKES, Europejski Urząd ds. Zwalczania 

Nadużyć Finansowych (OLAF) i Trybunał Obrachunkowy, o których mowa w art. 129 rozporządzenia 

finansowego, a także obowiązki informacyjne związane z konkursem i otrzymaną nagrodą 

wymienione w pkt 8 powyżej. 

 

11. Prawo właściwe, skargi i sąd właściwy 

 

Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego jest regulowana prawem UE, uzupełnionym w razie 

konieczności o belgijskie prawo krajowe. 

 

Uwagi dotyczące procedury przyznania nagrody można składać do organu przyznającego nagrodę, 

korzystając z danych kontaktowych wskazanych w pkt 13 poniżej. 

 

Jeśli kandydaci uważają, że doszło do niewłaściwego administrowania, mogą złożyć skargę do 

Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu dwóch lat od uzyskania wiedzy o faktach, 

które są podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). 

 

Sądem właściwym w zakresie spraw dotyczących nagrody jest Sąd Unii Europejskiej: 

 

Sąd Unii Europejskiej  

Rue du Fort Niedergrünewald 

L-2925 Luksemburg 

tel.: +352 43031 

faks: +352 4303 2100 

URL: http://curia.europa.eu 

 

Informacje o składaniu odwołania można uzyskać pod adresem wskazanym powyżej. 

 

12. Kary 

 

Na uczestników, którzy złożyli fałszywe oświadczenia lub dopuścili się nieprawidłowości lub 

oszustwa, mogą zostać nałożone kary finansowe w wysokości od 2% do 10% wartości nagrody i mogą 

zostać wobec nich podjęte decyzje o wykluczeniu ze wszystkich zamówień, dotacji i konkursów 

finansowanych z budżetu UE zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 136 rozporządzenia 

finansowego. 

 

13. Dalsze informacje 

 

Dalsze informacje można uzyskać, pisząc na adres e-mail: civilsocietyprize@eesc.europa.eu. 

 

Pytania i odpowiedzi, które mogą być istotne dla innych potencjalnych kandydatów, zostaną 

opublikowane na stronie internetowej poświęconej Nagrodzie dla Społeczeństwa Obywatelskiego 

w witrynie internetowej EKES-u (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). EKES zaleca kandydatom 

https://www.ombudsman.europa.eu/pl/home
http://curia.europa.eu/
mailto:civilsocietyprize@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize
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regularne odwiedzanie strony poświęconej nagrodzie w celu uzyskania najbardziej aktualnych 

informacji. 

 

_____________ 


