REGLER FÖR EESK:s PRIS TILL DET CIVILA SAMHÄLLET 2022
Belöning av goda initiativ i det civila samhället

1.

Prisets syfte och övergripande mål

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (nedan kallad ”EESK” eller ”kommittén”) syfte med
priset, som delas ut årligen, är att belöna och uppmuntra initiativ som har genomförts av fysiska
personer (dvs. individer) och/eller av privaträttsliga organ (dvs. organisationer i det civila samhället)
som på ett betydande sätt har bidragit till att främja den europeiska identiteten och europeiska
integrationen.
Det övergripande målet med priset är att sprida kunskap om hur organisationer i det civila samhället
kan bidra till att skapa en europeisk identitet och ett EU-medborgarskap på ett sätt som förstärker de
gemensamma värden som ligger till grund för den europeiska integrationen.
2.

EESK:s pris till det civila samhället 2022

2.1

Kategori 1: Ungdomars egenmakt

Ungdomar drabbades hårt av covid-19-pandemin. Å ena sidan försvagade den tillfälliga stängningen
av utbildningsinstitutioner och avbrottet av sociala, kulturella och idrottsliga aktiviteter ungdomars
sociala kontakter. Å andra sidan var de också mer utsatta på arbetsmarknaden och saknade ofta eller
hade bara ett svagt socialt skydd. I februari 2022 var långtidsarbetslösheten bland ungdomar under
25 år 14 % i EU och särskilt hög i länder såsom Grekland (31,1 %), Spanien (29,8 %), Italien (24,2 %)
och Sverige (22,1 %)1.
Ungdomsarbetslösheten får långsiktiga konsekvenser hos individen, vilket skapar en ”förlorad
generation”. Det stora antalet ungdomar som varken är i anställning, utbildning eller yrkesutbildning
utgör dessutom en stor förlust för våra ekonomier och kan eventuellt äventyra stabiliteten i våra
demokratiska samhällen, eftersom vissa unga människor riskerar att välja bort demokratiskt och
socialt deltagande. Det finns en påtaglig oro över ungdomars utbredda brist på förtroende för
etablerade partipolitiska system och institutioner. En nyligen genomförd ungdomsundersökning från
Europaparlamentet visar att även om 85 % av de tillfrågade diskuterar politik med vänner eller

1

Eurostat – Unemployment statistics. Det bör noteras att en del arbetslösa ungdomar att förbises i den officiella statistiken, antingen
eftersom de inte ansöker om arbetslöshetsförmåner eller eftersom de inte registrerar sig hos arbetsförmedlingar och i stället tjänar
sitt uppehälle genom skenbart egenföretagande, genom att arbeta för en plattform eller i den svarta ekonomin. Man kan därför anta
att de verkliga siffrorna kan vara ännu värre än vad som framgår av Eurostats rapport.
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släktingar, anser majoriteten av dem att de inte har mycket, eller ens något alls, att säga till om när det
gäller viktiga beslut, lagar och politik som påverkar dem2. Ungdomar som varken är i anställning,
utbildning eller yrkesutbildning löper dessutom större risk att drabbas av marginalisering, fattigdom
och permanent utestängning från arbetsmarknaden.
Ungdomar tvingas hantera allvarliga ekonomiska, sociala, kulturella, politiska och miljömässiga
problem som ärvts från tidigare generationer. De påverkas också i oproportionerligt stor utsträckning
av ekonomiska kriser och de åtstramningsåtgärder som följer på dessa. Det finansiella stöd som
tillkännages för den ekonomiska återhämtningen kommer till exempel att lägga en börda på framtida
generationer, som kommer att fortsätta att känna de ekonomiska effekterna av covid-19.
Å andra sidan erbjuder den gröna och digitala omställningen ett förnyat perspektiv för framtiden, samt
möjligheten att vända utmaningar till möjligheter och att motverka pandemins negativa effekter.
Exempelvis startar allt fler ungdomar nya företag i banbrytande sektorer, de skapar sociala företag för
att fylla tomrummet bland tjänster som är nyttiga, särskilt efter pandemin, eller genomför
framtidsinriktade hållbara affärsmodeller som levererar vinster samtidigt som de driver social
påverkan och miljömässig hållbarhet. Som Europaparlamentet och rådet med rätta påpekade i beslutet
om Europaåret för ungdomar behöver Europa "alla ungdomars vision, engagemang och deltagande för
att bygga en bättre framtid, och Europa måste ge unga människor möjligheter för framtiden, en framtid
som är grönare, mer digital och mer inkluderande"3. Europaåret för ungdomar kommer att bidra till att
genomförandet av NextGenerationEU blir framgångsrikt genom att tillhandahålla jobb, utbildning och
utbildningsmöjligheter, särskilt till ungdomar med sämre förutsättningar, från landsbygdsområden
eller avlägsna områden, eller som tillhör utsatta grupper. Detta kommer att uppmuntra dem till att bli
aktiva medborgare och aktörer för positiva förändringar i ekonomin och i samhället.
Mot bakgrund av den nuvarande geopolitiska situationen påverkas dessutom ungdomar inte minst av
större globala frågor som fred och säkerhet, hållbar utveckling och hanteringen av ny framväxande
teknik inklusive artificiell intelligens. Det är mycket viktigt att vederbörligen bedöma hur samtliga
politikområden återverkar på ungdomar och deras perspektiv, även för framtida generationer.
Ungdomar har en roll att spela med tanke på sociala aspekter och framtidssäker politik när det gäller
allt från klimatförändringar och hållbar utveckling till från jord till bord och ny teknik. Kommittén är
fast övertygad om att detta måste återspeglas i ett starkt och meningsfullt ungdomsengagemang i alla
skeden av EU:s beslutsprocesser, allt från utarbetandet av lagstiftningsförslag och initiativ till
genomförande, övervakning och uppföljning4. Klimatstrejkerna är ett påtagligt exempel på i vilken
utsträckning ungdomar är redo att bli aktiva och engagerade medborgare samt förändringsaktörer
i ekonomin och i samhället.
Högkvalitativa mekanismer för ungdomars deltagande och representation gör det möjligt att inrätta ett
partnerskap mellan beslutsfattare, ungdomar och ungdomsorganisationer för att utforma beslut som
påverkar ungdomars liv. Det är hög tid för ungdomar att avancera från utfrågningar och samråd till
2
3
4

Flash Eurobarometer-enkäten European Parliament Youth Survey 2021.
Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2021/2316 av den 22 december 2021 om ett Europaår för ungdomar (2022) (EUT L 462,
28.12.2021, s. 1).
Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Mot ett strukturerat ungdomsengagemang för klimat och hållbarhet
i EU:s beslutsprocess (yttrande på eget initiativ) – NAT/788-EESK-2020 av den 20 februari 2020 (EUT C 429, 11.12.2020, s. 44).
Se särskilt punkterna 1.1 och 2.11.
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gemensamt skapande, gemensam utformning och samproduktion. Genom att dra nytta av detta
kommer även stabiliteten och motståndskraften hos våra demokratier att säkerställas, och
förutsättningen för detta är att alla samhällsgrupper deltar i beslutsprocesser.
I sitt yttrande ”Mot ett strukturerat ungdomsengagemang för klimat och hållbarhet i EU:s beslutsprocess”, betonade EESK att ungdomsorganisationer spelar en viktig roll i detta sammanhang,
eftersom de representerar miljontals unga människors intressen, i Europa och resten av världen, genom
sina breda nätverk. De är viktiga aktörer för att säkerställa att ungdomar inte bara är närvarande
i institutioner utan också kan bidra till beslutsprocessen på ett meningsfullt sätt. Ungdomsorganisationer kan också hjälpa ungdomar att göra sin röst hörd för driva på särskilda åtgärder och
politik och se till att regeringar och institutioner uppfyller sina åtaganden5.
Genom att bygga vidare på sina framgångsrika initiativ som ”Ditt Europa, din mening!” är EESK redo
att spela en roll för att återupprätta ungdomars förtroende för institutioner och för att upprätthålla
kopplingar till eller återknyta ungdomar till det civila samhället genom att stärka ungdomars
deltagande och underlätta att de engagerar sig i ungdomsnätverk. Det är därför som EESK under
Europaåret för ungdomar 2022 har beslutat att dela ut sitt 13:e pris för det civila samhället (kategori 1)
till fysiska personer (individer) och privaträttsliga organ (organisationer i det civila samhället osv.)
som inom unionen har genomfört effektiva, innovativa och kreativa projekt som syftar till att skapa en
bättre framtid för och med ungdomar i Europa genom att ta itu med ungdomars särskilda behov och
bidra till att stärka dem och deras deltagande på alla områden av det ekonomiska och sociala livet.
På så sätt kommer priset också att belysa att ungdomar och ungdomsorganisationer kan vara med och
skapa Europas framtid.
2.2

Kategori 2: Europas civila samhälle för Ukraina

EESK har starkt fördömt Rysslands militära invasion av Ukraina och har upprepade gånger betonat att
den bryter mot gällande internationella regler och överenskommelser, hotar europeisk och global
säkerhet och står i direkt motsättning till EU:s främsta mål ”att främja fred, sina värderingar och sitt
folks välmående”6. I sin resolution av den 24 mars 2022 krävde kommittén ett omedelbart stopp för
militära insatser på ukrainsk mark för att undvika ytterligare skada på medborgarna och även på kritisk
infrastruktur7.
Samtidigt är en av de aktuella prioriteringarna för EESK att skydda människor i Ukraina.
Miljontals människor har flytt från Ukraina till följd av kriget. EU har visat solidaritet genom att ge
tillfälligt skydd till alla flyktingar som flyr från hemlandet EESK insisterar på att alla flyktingar,
oberoende av nationalitet, som flyr kriget i Ukraina måste få skydd och tillgång till lämplig
infrastruktur, och att behoven hos utsatta grupper – särskilt kvinnor, barn, äldre och personer med
funktionsnedsättning – måste tillgodoses på ändamålsenligt sätt. Det organiserade civila samhällets
roll är central i detta sammanhang. I många länder skred det civila samhället till handling över en natt
och samarbetar med myndigheterna för att hjälpa ukrainare som flytt kriget. Dessa organisationer är
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Idem, punkterna 2.9 och 2.10.
artikel 3.1 i EU-fördraget.
EESK:s resolution av den 24 mars 2022 Kriget i Ukraina och dess ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser.
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aktiva på plats och ger ukrainare humanitärt bistånd på en daglig basis och ger stöd till flyktingar både
vid ankomsten och när de integreras i det europeiska samhället8.
Samtidigt som kommittén uttrycker sin djupa sorg över alla offer för aggressionen (barn, kvinnor och
män), för förstörelsen av städer och infrastruktur och för det oöverskådliga mänskliga lidandet och
miljöskadorna, är detta anledningen till att den har beslutat att tilldela sitt 13:e pris till det civila
samhället (kategori 2) till det civila samhällets organisationer, företag eller individer som inom
unionen eller i Ukraina har genomfört effektiva, innovativa projekt som syftar till att hjälpa civila som
lider till följd av kriget i Ukraina.
3.

Behörighet

3.1

Behöriga sökande

EESK:s pris för det civila samhället är öppet på lika villkor för alla fysiska personer (individer) och
privaträttsliga organ (organisationer i det civila samhället) på de villkor som anges nedan. Offentliga
myndigheter, statliga organisationer och andra offentliga organ är inte behöriga.
1)
Fysiska personer
När det gäller detta pris avses med fysiska personer enskilda personer eller grupper av personer som
agerar gemensamt utan något avtalsförhållande. Alla EU-medborgare kan delta, oavsett i vilket land
de är bosatta. Tredjelandsmedborgare kan också delta, under förutsättning att de är lagligen bosatta
i EU. Grupper av personer ska utse en av de fysiska personerna som kontaktpunkt (ledaren) för
administrativa och ekonomiska frågor när det gäller priset.
EESK-ledamöter, CCMI-delegater, anställda vid EU:s institutioner och andra EU-organ och
medlemmar i utvärderingskommittén och deras anhöriga får inte delta.

8

Se EESK:s bidrag på https://www.eesc.europa.eu/sv/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-contributions.
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2)
Privaträttsliga organ
Organisationer i det civila samhället som är officiellt registrerade i EU och bedriver verksamhet på det
lokala, regionala, nationella eller europeiska planet är behöriga. När det gäller detta pris definieras
organisationer i det civila samhället i EESK:s yttrande om ”Det organiserade medborgarsamhällets roll
och bidrag vid byggandet av Europa” som ”organisationsstrukturer vilkas medlemmar verkar för
allmänintresset via en demokratisk process för samtal och samförstånd; dessa strukturer fungerar
också som förmedlande länk mellan den offentliga makten och medborgarna”9. De tar aktiv del
i samhällsutformningen utifrån sina respektive perspektiv samt använder sig av den specifika kunskap
och kompetens som de besitter och sitt specifika handlingsutrymme. De agerar självständigt och
medlemskapet innebär ett åtagande från allmänhetens sida att delta i dessa organisationers arbete och
verksamhet. I denna definition ingår arbetsmarknadens parter, organisationer som företräder sociala
och ekonomiska intressenter, icke-statliga organisationer som samlar människor kring ett gemensamt
mål, till exempel miljöskyddsföreningar, människorättsorganisationer, konsumentorganisationer,
välgörenhetsorganisationer, kulturorganisationer och utbildningsorganisationer osv. Dessutom ingår
lokalt förankrade organisationer, dvs. organisationer som inrättas i samhället på gräsrotsnivå och som
verkar för mål som är relevanta för medlemmarna, exempelvis ungdomsorganisationer, föreningar för
familjefrågor och alla organisationer som ger medborgarna möjlighet att engagera sig på lokal och
kommunal nivå, samt trossamfund. Organisationer i det civila samhället som inrättats genom en
lagstiftnings- eller förordningsakt och/eller till vilka medlemskap helt eller delvis är obligatoriskt (t.ex.
yrkesorganisationer)10 är också behöriga.
Företag: När det gäller detta pris avses med ”företag” vinstdrivande enheter som bildats enligt civileller handelsrätt, inbegripet kooperativa föreningar och andra privaträttsliga juridiska personer.
Företag som grundats i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning och som har sitt säte, sitt
huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom EU är behöriga. Företagens behörighet är
begränsad till verksamhet som inte är vinstdrivande, såsom exempelvis oegennyttiga initiativ,
välgörenhetsprojekt, frivilligarbete utfört av enskilda eller företag osv.
3.2

Behöriga initiativ

3.2.1 Formella behörighetskriterier som gäller för båda kategorierna
För att vara behöriga måste initiativen uppfylla följande fyra kriterier:
• de får inte vara drivas med vinstintresse, till exempel oegennyttiga initiativ, välgörenhetsprojekt, frivilligarbete utfört av enskilda eller företag osv.,
• de måste redan ha genomförts eller fortfarande pågå den 31 juli 2022
(sista ansökningsdag),
• de måste uppfylla de tematiska behörighetskriterierna nedan för var och en av
kategorierna,
• de måste utföras inom EU. Dessutom är åtgärder i kategori 2 som genomförs i Ukraina
också behöriga.

9
10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det organiserade medborgarsamhällets roll och bidrag vid
byggandet av Europa” – CESE 851/1999 av den 22 september 1999 (EGT C 329, 17.11.1999, s. 30).
Detta gäller exempelvis för aktörer på den österrikiska arbetsmarknaden.

EESC-2022-02282-14-00-NB-TRA (EN) 5/14

Följande initiativ omfattas inte:
• kommersiella initiativ (som drivs med vinstintresse),
• initiativ som är planerade men ännu inte har börjat genomföras den 31 juli 2022
(sista ansökningsdag),
•

•

för kategori 2: Initiativ som sökandena redan har genomfört före kriget i Ukrainas utbrott och
som inte är direkt kopplade till dess konsekvenser. Befintliga initiativ som anpassats för att
reagera snabbt på de ytterligare behoven från deras målgrupper och för att ta itu med de nya
eller ökade utmaningar som uppkommit till följd av kriget är emellertid behöriga,
dokumentation och/eller information och/eller upplysningsverksamhet, journalistiska, litterära
eller vetenskapliga publikationer av alla slag och i alla format, audiovisuella produkter och
alla typer av konstverk.

3.2.2 Tematiska behörighetskriterier för kategori 1: Ungdomars egenmakt
Det särskilda målet för kategori 1 av 2022 års pris för det civila samhället är att belöna effektiva,
innovativa och kreativa initiativ som genomförs inom unionen och som syftar till att skapa en
bättre framtid för och med ungdomar i Europa genom att ta itu med ungdomars särskilda
behov och bidra till deras egenmakt och deltagande på alla områden av det ekonomiska och
sociala livet.
För att vara behöriga måste aktiviteterna eller initiativen bidra till att öka ungdomars egenmakt genom
att inbegripa minst ett av följande områden: sysselsättning och tillgång till arbetsmarknaden, inklusive
entreprenörskap; utbildning och träning; hälsa och välbefinnande, särskilt som en konsekvens av
covid-19-pandemin; deltagande i politiska processer, inklusive frågor som klimatförändringar och ny
teknik; stärka utsatta grupper; kapacitetsuppbyggnad för unga informationsspridare.
I praktiken kan de initiativ som föreslås till priset omfatta en rad olika teman, exempelvis följande
(icke uttömmande förteckning):
•
•

•

•
•

att motverka de negativa effekterna av covid-19-pandemin för ungdomar, inklusive mental hälsa,
att främja en inkluderande och lättillgänglig debatt om utmaningar som ungdomar ställs inför,
inklusive de som har sämre förutsättningar och de som tillhör utsatta grupper, till exempel deras
sociala situation, tillgång till utbildning, arbetsförhållanden och effekterna av covid-19-pandemin
för ungdomar,
att främja ungdomsföretagande, till exempel genom att främja entreprenörsfärdigheter och
möjligheter till egenföretagande för ungdomar och ta itu med de särskilda utmaningar som
ungdomar står inför,
att främja unga kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, dvs. genom att säkerställa lika
möjligheter och främja kvinnligt företagande,
att förbättra ungdomars färdigheter och främja deras digitala kompetens; ta itu med befintliga
kompetensklyftor och könssegregeringsmönster; att erbjuda kvalitativ och inkluderande utbildning
för ungdomar, särskilt de med funktionsnedsättning eller de som tillhör minoriteter eller
missgynnade grupper; att öka ungdomars medvetenhet om vikten av miljömässig hållbarhet;
hjälpa ungdomar att skaffa sig relevant kunskap och kompetens för att bli aktiva och engagerade
medborgare och förändringsaktörer, inspirerade av en europeisk känsla av tillhörighet,
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•

•

•

•
•

att bekämpa ungdomsarbetslöshet, utbredningen av obetalda praktikplatser och erbjudanden om
otrygga eller lågavlönade arbeten till ungdomar; att främja nya möjligheter och anständiga jobb
t.ex. för ungdomar som bor på landsbygden eller i avlägsna områden, unga personer med
funktionsnedsättning, studenter och unga föräldrar; att främja rättvisa rekryteringsåtgärder och
åtgärder för att hålla kvar ungdomar och underlätta deras integration på arbetsmarknaden, och på
så sätt bidra till att ta itu med kompetensflykt och främja ungdomars ekonomiska oberoende,
att ta itu med de särskilda utmaningarna och behoven hos ungdomar med sämre förutsättningar,
till exempel de som tillhör marginaliserade eller utsatta grupper, ungdomar från landsbygden,
avlägsna områden, perifera områden och mindre utvecklade områden och från de yttersta
randområdena, ungdomar med funktionsnedsättning eller som tillhör minoriteter, och ungdomar
med mångfacetterade problem som kräver personlig vägledning men som är svåra att nå,
att undanröja hinder (sociala, ekonomiska, administrativa, politiska och kulturella) för ungdomars
deltagande och främja deras medborgerliga och politiska engagemang i alla stadier av
beslutsprocesserna på europeisk, nationell och/eller lokal nivå under former som går längre än
enbart samråd och sporadiska möten; främja ett aktivt ungdomsengagemang som går ut på att
föreslå och genomföra lösningar på stora utmaningar såsom klimatförändringar, den rättvisa
omställningen, hållbar utveckling och ny teknik; att skapa ett utrymme för regelbunden och
meningsfull dialog med ungdomar om politiska förslag och strategier, och se till att svåråtkomliga
grupper också inkluderas; att sprida kunskap om befintliga mekanismer för ungdomars deltagande
och representation; att främja specifika deltagandemönster som är lämpliga för ungdomar med
hänsyn till digitaliseringen, samtidigt som man undviker all form av diskriminering eller
utestängning;
att öka medvetenheten om politikernas generationskonsekvens och/eller utveckla instrument för
att bättre bedöma den,
att stärka ungdomsarbetet och främja kapacitetsuppbyggnaden hos unga informationsspridare som
ungdomsledare och ungdomsarbetare, och för aktörer som företräder ungdomars intressen.

3.2.3 Tematiska behörighetskriterier för kategori 2: Europas civila samhälle för Ukraina
Det särskilda målet med kategori 2 för priset för det civila samhället 2022 är att belöna effektiva och
kreativa initiativ (inklusive ungdomsinitiativ) som genomförts på EU:s och/eller Ukrainas
territorium och syftar till att hjälpa civila som lider till följd av kriget.
I praktiken kan de initiativ som föreslås till priset omfatta en rad olika teman, exempelvis följande
(icke uttömmande förteckning):
•
•

•
•

att genomföra humanitära åtgärder för att ge civila tillgång till viktiga föremål som vatten, mat och
medicin i Ukraina,
att tillhandahålla medel för evakuering, skydd, nödhjälp och omedelbar hjälp till människor som
flyr från kriget i Ukraina och tar sig in på EU:s territorium, inklusive såväl ukrainska som ickeukrainska medborgare,
att tillhandahålla socialt stöd, psykologisk och medicinsk hjälp och boende,
att erbjuda praktiskt stöd och rådgivning avseende administrativa förfaranden och tjänster som
finns tillgängliga i mottagarlandet och hjälpa ukrainare att övervinna praktiska hinder med
anknytning till tillträde till bostad och hälso- och sjukvårdstjänster, utbildning, sysselsättning,
offentliga tjänster osv.,
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•
•

•

•
4.

att underlätta den sociala integrationen av ukrainska medborgare i de mottagande samhällena och
främja deras deltagande på arbetsmarknaden,
att tillhandahålla utbildning, inklusive språkundervisning och utbildning utformad för att hjälpa
barn att gå i skolan tillsammans med lokala barn så snabbt som möjligt; samarbeta med offentliga
myndigheter för att påskynda inkluderingsprocessen (t.ex. när det gäller klassificeringen av intyg,
kunskaper och kvalifikationer),
att ta itu med situationen för särskilda målgrupper (barn, kvinnor, personer med funktionsnedsättning osv.),
att bekämpa desinformation som specifikt kan kopplas till kriget i Ukraina.
Ansökningsförfarande och sista ansökningsdag

Ansökan görs genom att fylla i det elektroniska ansökningsformuläret (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize).
I vederbörligen motiverade fall som avser dokumenterade tekniska problem kan EESK låta sökande
ansöka via e-post eller post.
Ansökan måste innehålla all den information som urvalskommittén behöver för att
•
•
•
•

kunna försäkra sig om att sökanden uppfyller de formella kriterierna för deltagande,
kunna försäkra sig om att sökanden omfattas av icke-uteslutningskriterierna,
kunna försäkra sig om att sökanden godtar bestämmelserna om ansvarsskyldighet, kontroller,
revisioner och tillämplig lag,
kunna utvärdera varje enskild sökandes faktiska meriter i förhållande till kriterierna för priset.

Innan priset delas ut kommer EESK att uppmana de sökande att tillhandahålla formuläret för
rättssubjekt och formuläret för bankuppgifter, vederbörligen ifyllda och undertecknade, samt relevanta
styrkande handlingar. Formulären finns här:
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_sv
och här:
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_sv.
Ansökan kan lämnas in på vilket som helst av EU:s officiella språk. För att påskynda utvärderingsprocessen skulle EESK dock uppskatta att få ansökan på antingen engelska eller franska.
När en ansökan lämnas in innebär det att sökanden godtar alla villkor i tävlingshandlingarna och att
sökandens eventuella egna avvikande villkor av allmän eller särskild art inte gäller.
Sista dagen för att skicka in ansökningar är fredagen den 31 juli 2022 kl. 10.00 (centraleuropeisk tid).
EESK kommer inte att beakta ansökningar som inkommer efter detta datum och klockslag.
Vi rekommenderar eftertryckligen att sökande inte väntar till sista dagen med att lämna in sin
ansökan, eftersom stor belastning på internet eller ett fel på internetuppkopplingen kan leda till
problem vid inlämningen av ansökan. EESK kan inte hållas ansvarig för eventuella förseningar som
beror på sådana problem.
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Endast en ansökan får lämnas in per sökande. I ansökningsformuläret måste de sökande välja en av de
två kategorierna. Att delta i tävlingen är gratis. Enskilda kandidaters eventuella kostnader för att fylla i
och sända in ansökan kommer inte att ersättas.
Sökandena kommer att se ett meddelande på skärmen som tackar dem för ansökan och erbjuder en
möjlighet att skriva ut den eller spara den i pdf-format.
5.

Utvärdering och prisutdelning

5.1

Utvärderingssteg

Utvärderingen kommer att göras av en expertpanel bestående av tio medlemmar (”utvärderingskommittén”), som omfattas av de bestämmelser om intressekonflikt som anges i budgetförordningen11. Utvärderingen grundar sig enbart på informationen i den inlämnade ansökan.
EESK förbehåller sig rätten att inte röja kommittémedlemmarnas identitet.
Deltagarna får inte i något skede av förfarandet ta kontakt med medlemmar av utvärderingskommittén
av någon anledning som rör priset. Alla sådana försök kommer att leda till uteslutning.
Utvärderingskommitténs beslut är slutgiltiga, bindande och går inte att överklaga.
Förfarandet kommer att ske i fem steg:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Kontroll av de sökandes behörighet.
Kontroll av att initiativen som föreslagits till priset uppfyller kriterierna för behörighet.
Kontroll av att sökandena inte omfattas av uteslutningskriterierna.
Utvärdering av kvaliteten på de initiativ som föreslagits till priset, på grundval av tilldelningskriterierna.
Tilldelning av priset.

EESK kommer inte att bedöma kriterierna för behörighet, uteslutning eller kvalitet i någon särskild
ordning. De sökande måste ha genomgått samtliga steg för att kunna tilldelas priset. Sökandena får
ingen återkoppling till dess att förfarandet har avslutats. Resultatet kommer att meddelas alla sökande
så snart som möjligt och under alla omständigheter inom 15 kalenderdagar efter det att beslutet om
tilldelning har fattats av utanordnaren (steg 5), preliminärt i mitten av december 2022.

11

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens
allmänna budget, om ändring av förordningarna (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 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).
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5.1.1 Kontroll av de sökandes behörighet
För att vara behöriga måste sökandena uppfylla de krav som anges i punkt 3.1 ovan.
EESK kommer att utvärdera sökandenas behörighet på grundval av den information som tillhandahålls
i ansökningsformuläret. Innan priset delas ut kommer kommittén att be sökandena att tillhandahålla ett
vederbörligen ifyllt och undertecknat formulär för rättssubjekt tillsammans med styrkande handlingar
(se punkt 4 ovan).
EESK förbehåller sig rätten att begära ovannämnda formulär och styrkande handlingar från alla
sökande vid vilken tidpunkt som helst under utvärderingens gång. Vid en sådan begäran ska sökanden
utan dröjsmål tillhandahålla formuläret och de styrkande handlingarna. EESK kan avslå en ansökan
om formuläret och de styrkande handlingarna inte tillhandahålls i tid.
5.1.2 Kontroll av att initiativen uppfyller behörighetskriterierna
Huruvida initiativen som föreslagits till priset uppfyller behörighetskriterierna kontrolleras på grundval
av ansökningsformuläret online. För att vara behöriga måste de initiativ som föreslås till priset uppfylla
de krav som anges i punkt 3.2 ovan. Annan verksamhet som sökanden bedriver beaktas inte.
5.1.3 Kontroll av att uteslutningskriterierna inte är uppfyllda
Ansökningarnas överensstämmelse med de icke-uteslutningskriterier som avses i artiklarna 136 och
141 i budgetförordningen och som anges i ansökningshandlingarna kommer att kontrolleras på
grundval av det elektroniska ansökningsformuläret.
EESK förbehåller sig rätten att kontrollera huruvida sökandena befinner sig i någon av de situationer
som föranleder uteslutning genom att inbegära bestyrkande underlag. Vid sådan begäran ska sökanden
tillhandahålla samtliga begärda handlingar inom den tidsfrist som anges av EESK. EESK kan avslå en
ansökan om de begärda handlingarna inte tillhandahålls i tid.
Sökandena behöver inte lämna in en specifik handling om de informerar EESK om att handlingen
i fråga finns tillgänglig kostnadsfritt via en offentlig databas.
5.1.4 Utvärdering av kvalitet
Utvärderingskommittén kommer att bedöma kvaliteten på ansökningarna på grundval av de
tilldelningskriterier som anges nedan. Utvärderarna kommer enbart att beakta de initiativ som
föreslagits till priset, inte sökandens övriga verksamhet. Det finns ingen nedre tröskel för varje enskilt
kriterium. Dock utesluts sökande som inte lyckas nå upp till minst 50 % av högsta möjliga
sammanlagda poäng.
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Kriterier för tilldelning av priset – kategori 1
Kriterium 1 – långsiktig inverkan
Genom detta kriterium bedöms det föreslagna initiativets potential att få
långsiktig inverkan och dess potential att inspirera andra i Europa, dvs. att
kunna tillämpas eller anpassas för samma kategori av målgrupp eller en annan
kategori av målgrupp någon annanstans i samma medlemsstat eller i en annan
stat som är medlem i EU. I detta sammanhang kommer effekterna att
utvärderas mot bakgrund av de personalresurser och ekonomiska resurser som
avsatts för att genomföra det föreslagna initiativet.
Kriterium 2 – deltagande och samarbete
Genom detta kriterium bedöms dels i vilken utsträckning deltagarna och
målgruppen är aktivt engagerade i det föreslagna initiativet, dels möjligheterna
att genom initiativet sprida god praxis och öka kännedomen om frågor med
anknytning till pristemat.
Kriterium 3 – innovation och kreativitet
Genom detta kriterium bedöms hur nydanande det föreslagna initiativet är och
i vilken grad det är unikt och innovativt i sitt specifika sammanhang.
Med innovation avses här både nya idéer och nya eller förbättrade sätt att
tillämpa en befintlig lösning eller strategi på eller att anpassa lösningen till ett
annat sammanhang eller en annan målgrupp.
Sammanlagda poäng

Kriterier för tilldelning av priset – kategori 2
Kriterium 1 – inverkan och effektivitet
Genom detta kriterium bedöms det föreslagna initiativets inverkan både på
kort och på lång sikt samt dess potential att inspirera andra i Europa, dvs. att
kunna tillämpas eller anpassas för samma kategori av målgrupp eller en annan
kategori av målgrupp någon annanstans i samma medlemsstat eller i en annan
stat som är medlem i EU. I detta sammanhang kommer effekterna att
utvärderas mot bakgrund av de personalresurser och ekonomiska resurser som
avsatts för att genomföra det föreslagna initiativet. Vidare kommer även
initiativets förmåga att sprida god praxis att beaktas.
Kriterium 2 – innovation och kreativitet
Genom detta kriterium bedöms hur nydanande det föreslagna initiativet är och
i vilken grad det är unikt och innovativt i sitt specifika sammanhang.
Med innovation avses här både nya idéer och nya eller förbättrade sätt att
tillämpa en befintlig lösning eller strategi på eller att anpassa lösningen till ett
annat sammanhang eller en annan målgrupp.
Sammanlagda poäng
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Poäng

35 poäng

35 poäng

30 poäng

100 poäng
(minst 50 poäng)

Poäng

70 poäng

30 poäng

100 poäng
(minst 50 poäng)

5.1.5 Tilldelning av priset
Priset kommer att delas ut av EESK på grundval av bedömningen från utvärderingskommittén, som
fritt kan besluta huruvida den ska rekommendera att pris ska delas ut, på basis av en bedömning av
kvaliteten på de bidrag som kommit in.
För varje kategori får EESK dela ut högst tre priser till de tre högst rankade sökanden i respektive
kategori.
6.

Prissumma

Kommittén planerar att dela ut högst tre priser för varje kategori. Förstapriset är på 14 000 euro.
Andrapriset uppgår till 8 000 euro. Tredjepriset uppgår till 8 000 euro. Om förstaplatsen delas lika
mellan fler än en vinnare får förstapristagarna 11 000 euro vardera vid två förstapriser, 10 000 euro
vardera vid tre förstapriser. Kommittén är inte skyldig att dela ut alla priser. EESK kan besluta att inte
dela ut priset till det civila samhället.
Prisutdelningsceremonin kommer att äga rum under EESK:s plenarsession den 14–15 december 2022.
Upp till två företrädare per vinnare kommer att bjudas in att delta vid ceremonin, med resa och
inkvartering anordnat av EESK i enlighet med regler som i god tid kommer att meddelas vinnarna.
Fysisk närvaro kan ersättas när som helst med närvaro på distans, om så krävs enligt hälso- och
säkerhetsregler som gäller dagen för prisutdelningen.
Priserna betalas ut genom banköverföring inom 30 dagar efter prisutdelningsceremonin, förutsatt att
vinnarna har lämnat in samtliga efterfrågade handlingar. Det åligger vinnarna att betala tillämpliga
skatter och avgifter när de använder prispengarna.
7.

Personuppgifter

Personuppgifter som ingår i ansökningshandlingarna (såsom namn och adress) behandlas i enlighet
med förordning (EU) nr 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av
sådana uppgifter12. Om inget annat anges behandlas svaren på frågorna och eventuella personuppgifter
som efterfrågats för bedömning av ansökan i enlighet med tävlingsreglerna uteslutande för detta
ändamål av direktoratet för kommunikation och kontakter med övriga institutioner. Närmare uppgifter
avseende behandlingen av personuppgifter har bifogats (bilaga 2).
Sökandens personuppgifter kan komma att registreras i systemet för tidig upptäckt och uteslutning om
sökanden befinner sig i någon av de situationer som anges i artikel 136 i budgetförordningen. För mer
information,
se
sekretessförsäkran
på
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-itworks/annual-lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes_sv

12

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter
samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 93).
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8.

Krav på offentliggörande

Utan att det påverkar vad som anges i punkt 7 ovan beviljar sökande EESK rätten att på valfritt språk,
via valfritt format och via valfri teknik meddela allmänheten namnen på de sökande, den verksamhet
som föreslås för priset och de prisbelopp som tilldelas vinnarna.
I all kommunikation och allt offentliggörande från vinnarnas sida avseende den verksamhet för vilken
priset har tilldelats måste det anges att verksamheten tilldelats EESK:s pris till det civila samhället.
Denna skyldighet gäller under ett år från det datum då priset tilldelas.
9.

Ansvar

Sökandena har ensamt ansvar i händelse av ansvarsanspråk med anknytning till de verksamheter som
bedrivs inom ramen för priset.
10.

Kontroll och revisioner

Vinnarna ska godta att EESK, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och revisionsrätten
genomför de kontroller och revisioner som avses i artikel 129 i budgetförordningen, liksom
skyldigheterna avseende offentliggörande med anknytning till tävlingen och det tilldelade priset, enligt
vad som anges närmare i punkt 8 ovan.
11.

Tillämplig lag, klagomål och behörig domstol

Priset till det civila samhället omfattas av unionens lagstiftning, vid behov kompletterad med belgisk
nationell lagstiftning.
Synpunkter på pristilldelningsförfarandet kan lämnas in till den myndighet som delar ut priset, via
kontaktuppgifterna som anges i punkt 13 nedan.
Om sökande hyser misstanke om att ett administrativt missförhållande har inträffat kan de framföra
klagomål till Europeiska ombudsmannen inom två år från det datum då de blev medvetna om de fakta
som klagomålet bygger på (se http://www.ombudsman.europa.eu).
Den domstol som ansvarar för frågor med anknytning till priset är Europeiska unionens tribunal:
Europeiska unionens tribunal
Rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxemburg
Tfn: +35 243031
Fax: +35 243032100
Webbplats: http://curia.europa.eu
Upplysningar om hur ett överklagande lämnas in kan erhållas från ovannämnda adress.
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12.

Påföljder

Bötesstraff på mellan 2 % och 10 % av prisets värde och beslut om uteslutning från samtliga kontrakt,
bidrag och tävlingar som bekostas av EU kan utfärdas för deltagare som har inkommit med oriktiga
uppgifter eller som gjort sig skyldiga till oriktigheter eller bedrägerier, i enlighet med de villkor som
anges i artikel 136 i budgetförordningen.
13.

Mer information

För mer information, vänligen kontakta civilsocietyprize@eesc.europa.eu.
Frågor och svar som är relevanta för andra potentiella sökande offentliggörs på sidan om priset till det
civila samhället på EESK:s webbplats (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). EESK rekommenderar
de sökande att med jämna mellanrum kontrollera priswebbplatsen för att få den mest aktuella
informationen.

_____________
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