AZ EGSZB 2021. ÉVI CIVIL TÁRSADALMI DÍJÁRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
A kiválóság jutalmazása a civil társadalmi kezdeményezésekben
ÉGHAJLAT-POLITIKAI FELLÉPÉS
1.

A civil társadalmi díj konkrétabb célja és átfogó célkitűzése

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (a továbbiakban: EGSZB) számára az évente kiadott díj
konkrétabb célja az, hogy elismerjük és ösztönözzük a civil szervezetek és/vagy magánszemélyek
olyan kezdeményezéseit, amelyek nagyban hozzájárultak az európai identitás és integráció
elősegítéséhez.
A díj általános célkitűzése, hogy felhívjuk a figyelmet arra a fontos szerepre, amelyet a civil
szervezetek, illetve a magánszemélyek játszhatnak az európai identitás és polgárság létrehozásában,
ezáltal megszilárdítva az európai integráció alapját képező közös értékeket is.
2.

Az EGSZB 2021. évi civil társadalmi díjának témája: éghajlat-politikai fellépés

A 21. században az emberiség egyik meghatározó kihívása az éghajlatváltozás, és e téren kritikus
időszakhoz érkeztünk. Egyértelmű, hogy a világ nem halad az éghajlatváltozásról szóló Párizsi
Megállapodás célkitűzéseinek és az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak elérése felé. Az elszabadult
éghajlatváltozás megfékezésének közös, globális célnak kell lennie. Minden nemzettől és minden
szereplőtől erőfeszítésekre van szükség a klímasemlegesség eléréséhez. Európa az éghajlat-politika
éllovasának, globális vezetőjének tekinti magát. Az Ursula von der Leyen által benyújtott, zöld
megállapodásról szóló közleményt és az abban foglalt, a klímasemlegesség 2050-ig való elérésére
vonatkozó szilárd kötelezettségvállalást annak megújult jeleként üdvözöltük, hogy Európa vezető
szerepet vállal az ambiciózus éghajlat- és környezetvédelmi politikák világszintű előmozdításában.
2020 decemberében az Európai Tanács támogatta, mint kötelező érvényű uniós célkitűzést, hogy a
1990-es szinthez képest 2030-ig legalább nettó 55%-kal csökkentsék az EU-ban az üvegházhatásúgázkibocsátást, és ezzel lehetővé tette, hogy az Unió a legjobb úton haladjon a klímasemlegesség felé. Azt
is nyilvánvalóvá tették, hogy annak érdekében, hogy a klímasemlegességre való átállás méltányos és
inkluzív legyen, „az uniós intézmények és a tanácsadó szervek hathatós közreműködésével új
szövetségben kell egyesítenünk a polgárokat a maguk sokszínűségben a nemzeti, regionális és helyi

EESC-2021-01605-00-00-INFO-TRA (EN) 1/11

HU

hatóságokkal, valamint a civil társadalom és az ipar szereplőivel”.1 A klímasemlegesség 2050-ig való
elérése melletti szilárd elkötelezettség kedvező kilátásokat kínál a glasgow-i klímacsúcshoz (COP26)
való uniós hozzájárulás szempontjából. Európának bizonyítania kell, hogy mindenki számára
megvalósítható és előnyös egy olyan jólléti gazdaság, amely védi az ökoszisztémákat, megőrizi a
biológiai sokféleséget és biztosítja a klímasemleges életvitelre való méltányos átállást.
Teljesen egyértelmű, hogy az európai zöld megállapodás sikeréhez és a Párizsi Megállapodás
célkitűzéseinek eléréséhez döntő fontosságú, hogy minden szereplő cselekedjen és elkötelezze magát.
Az elmúlt években az EGSZB többször is hangsúlyozta ezt a nézetét. Az alulról jövő éghajlatvédelmi
intézkedések lehetőséget kínálnak az éghajlati törekvések előmozdítására. A helyi éghajlat-politikai
szereplők valódi részvételén és szerepvállalásán alapuló éghajlati paktum az uniós éghajlatvédelmi
törekvések megvalósításának eszközeként szolgálhat, azonban arra kell összpontosítania, hogy –
felfedezés, kísérletezés és szemléltetés révén – lehetővé tegye az emberek számára azon rendszerek
megváltoztatását, amelyek az éghajlati válság peremére sodortak minket.
Az elmúlt években helyi szintű kezdeményezések ezrei jelentek meg Unió-szerte, mivel a civil
társadalmi szervezetek, a közösségek és a polgárok közül egyre többen döntenek úgy, hogy inkább a
megoldásban szeretnének részt venni, nem pedig a probléma fokozásában. Ezek a szereplők
meghatározó szerepet játszanak a helyi átállási folyamatok előmozdításában, a helyi gazdaságok
transzformációjában és emellett annak elősegítésében, hogy a normák és a magatartás terén is
változást hozzanak. Ezen intézkedéseken keresztül jóval az átlagos közösségek szintje alá csökkentik
szén- és ökológiai lábnyomukat. A civil társadalom határozottan ambiciózusabb és sürgős éghajlatpolitikai fellépésre szólít fel. E felhívások legdrámaibb megnyilvánulásai a fiatalok éghajlatvédelmi
sztrájkjai. A fiatalok egyre elkötelezettebbek aziránt, hogy az éghajlatválságra megoldásokat
javasoljanak.
Az EGSZB aggódik az éghajlatváltozás miatt, és határozottan elkötelezte magát a klímasemlegesség
eléréséhez kapcsolódó intézkedések támogatása mellett. A fiatalok igényeire ugyancsak nagy
figyelmet fordít, és számos lehetőséget kihasznál, hogy fórumot kínáljon a fiatal éghajlatvédelmi
aktivisták számára üzeneteik közvetítéséhez. Az EGSZB „Your Europe, Your Say!” (a Te Európád, a
Te szavad) elnevezésű kiemelt rendezvénye – amelynek keretében minden évben az összes uniós
tagállamból, az Egyesült Királyságból és a tagjelölt országokból több mint száz tinédzser korú diák jön
össze – 2021 márciusában a Részes Felek Konferenciáját szimuláló formában került megrendezésre, és
segített a diákoknak bekapcsolódni az éghajlatvédelmi megoldások kidolgozásába, többek között a
közösségi médián keresztül a rendszerszintű változások témájában megrendezett nyilvános kísérő
rendezvénynek köszönhetően, amely az éghajlati paktumra és a fiatalok szerepvállalására
összpontosított. A rendezvény következtetéseit a többi uniós intézménynek is továbbították. Ezenkívül
az általuk javasolt intézkedéseket az Európai Parlament kétévente, legközelebb 2021 májusában
Strasbourgban megrendezésre kerülő ifjúsági eseményén, valamint a magas szintű európai ifjúsági
éghajlati csúcstalálkozó során is be fogják mutatni, amelyet az EGSZB az Európai Parlamenttel
közösen kíván megszervezni (ennek időpontja a Covid19-világjárvány helyzetétől függ, ráadásul az
eseményt egyszer már elhalasztottak 2021 nyaráról).
1

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „Az európai zöld megállapodás”, COM(2019) 640 final, 2. o.
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Az elmúlt néhány évben az EGSZB számos véleményt fogadott el, amelyek egyrészt arra
összpontosítottak, hogy társadalmi párbeszédre van szükség a karbonsemleges világ felé való
méltányos és gyors átálláshoz, másrészt pedig arra, hogy a többek között a civil társadalom által
indított, alulról jövő kezdeményezések miként járulhatnak hozzá a klímasemlegességi célkitűzés
eléréséhez. „Az éghajlat-politikai fellépések fellendítése nem állami szereplőkkel” című
véleményében2 például sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy „európai éghajlat-politikai fellépések nagy
részét [...] európai szinten nem vagy alig ismerik el”. Rámutatott továbbá arra, hogy a hatékony,
innovatív és kreatív éghajlat-politikai fellépések elismerése és hangsúlyozása – például konkrét
tematikus területeken a különösen jól kidolgozott éghajlat-politikai fellépések díjazása útján –
„költséghatékony módja lehet az új fellépések ösztönzésének és a folyamatban lévők bátorításának”.
Ezzel összefüggésben annak fontosságát is kiemelte, hogy „ne csupán [...] hangsúlyozza és kiemelje a
fellépéseket, hanem reagáljon a nem állami szereplők igényeire azzal, hogy új partnerségeket inspirál
az állami és a nem állami szereplők körében, előmozdítja az egymástól való tanulást, a képzést és a
tanácsadást a nem állami szereplők között [...]”. Az EGSZB feltáró véleményében és több azt
megelőző véleményében3 rendkívül konkrét javaslatokat tett az európai éghajlati paktum tekintetében.
Ha a paktum részeként létrehoznának egy uniós klímafinanszírozási fórumot, akkor azzal ösztönözni
lehetne az egymástól való tanulást, elősegítenék a finanszírozáshoz való hozzáférést és az akadályok
lebontását. A paktum megerősítése céljából az EGSZB tagjait az általuk képviselt választócsoportok
uniós szintű nagyköveteivé neveznék ki a civil társadalom körében meglévő kiterjedt hálózataikra
építve. Ezenkívül az éghajlattal és a fenntarthatósággal kapcsolatos ifjúsági szerepvállalási
mechanizmusnak – az ifjúsági éghajlati és fenntarthatósági kerekasztalokhoz hasonlóan – szerves
részét kell képeznie ennek az ifjúsági szervezetek által támogatott paktumnak.
Az EGSZB éppen ezért úgy döntött, hogy a 12. civil társadalmi díjat azoknak a civil társadalmi
szervezeteknek vagy személyeknek ítéli oda, amelyek, illetve akik az Unió területén eredményes,
innovatív és kreatív éghajlat-politikai intézkedéseket hajtottak végre azzal a céllal, hogy előmozdítsák
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens gazdaságra
való méltányos átállást. Ily módon a díj arra is felhívja a figyelmet, hogy a civil társadalom miként
járulhat hozzá az európai zöld megállapodáshoz.
3.

Pályázati feltételek

3.1

Díjazható pályázók

Az EGSZB civil társadalmi díjára minden, az Európai Unióban hivatalosan bejegyzett, helyi,
regionális, országos vagy uniós szinten tevékenykedő civil szervezet pályázhat. Emellett
magánszemélyek is díjazhatók.

2
3

Az EGSZB véleménye: Az éghajlat-politikai fellépések fellendítése nem állami szereplőkkel, HL C 227., 2018.6.28., 35. o.
Az EGSZB véleményei: Európai éghajlati paktum; A fiatalok strukturált részvétele az éghajlattal és a fenntarthatósággal
kapcsolatban az uniós döntéshozatali folyamatban (saját kezdeményezésű vélemény); A nem állami szereplők éghajlatváltozás
elleni küzdelmet célzó finanszírozáshoz való hozzájutásának megkönnyítése.
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E díj alkalmazásában az EGSZB „A szervezett civil társadalom szerepe és közreműködése Európa
egyesítésében” című véleményében szereplő definíció szerint a civil társadalmi szervezetek „olyan
szervezetek, amelyek tagjai közérdekű célkitűzésekkel és felelősségi körökkel rendelkeznek, és akik
közvetítőként járnak el a közszférabeli szervezetek és a polgárok között”4. Ezek a szervezetek saját
indíttatásból, szaktudásukhoz, képességeikhez és szerepvállalási lehetőségeikhez mérten aktívan részt
vesznek közügyek alakításában. Önállóan tevékenykednek, és a nyilvánosságból csatlakozó tagjaik
kötelezettséget vállalnak arra, hogy részt vesznek az említett szervezetek munkájában és
tevékenységeiben. Ebbe a meghatározásba beletartoznak az úgynevezett munkaerőpiaci szereplők,
vagyis a szociális partnerek, a társadalmi és gazdasági szereplőket képviselő szervezetek, a valamilyen
közös ügyért fellépő nem kormányzati szervezetek, például a környezetvédelmi szervezetek, az emberi
jogi szervezetek, a fogyasztói szövetségek, a jótékonysági szervezetek, a kulturális szervezetek, az
oktatási és képzési szervezetek stb., a közösségi alapon működő szervezetek, azaz társadalmi
kezdeményezésre létrejött és a tagság által meghatározott célokat kitűző szervezetek, pl. ifjúsági
szervezetek, családi szövetségek és valamennyi olyan szervezet, amelynek keretében a polgárok részt
vesznek a helyi és a települési életben, valamint a vallási közösségek. Díjazhatók emellett az olyan
civil társadalmi szervezetek is, amelyeket valamilyen jogalkotási vagy szabályozási intézkedés
keretében hoztak létre, illetve amelyekbe részben vagy egészében kötelező a belépés (pl. szakmai
szövetségek)5.
A magánszemélyek természetes személyek. Minden uniós polgár díjazható, függetlenül attól, hogy
mely országban rendelkezik lakóhellyel. Harmadik országok állampolgárai is díjazhatók, amennyiben
jogszerűen tartózkodnak az EU területén, csakúgy mint a szerződéses kapcsolatok nélkül de
együttesen tevékenykedő magánszemélyekből álló csoportok. Utóbbiak kötelesek az egyik természetes
személyt kapcsolattartóként (vezetőként) megjelölni, aki a díjjal kapcsolatos adminisztratív és
pénzügyi szempontok tekintetében eljár.
Az EGSZB tagjai, a CCMI küldöttjei, az uniós intézmények és más uniós szervek alkalmazottai,
továbbá az értékelő bizottság tagjai és rokonaik nem pályázhatnak.
3.2

Díjazható kezdeményezések

A 2021. évi civil társadalmi díj konkrét célja az EU területén végrehajtott olyan eredményes,
innovatív és kreatív kezdeményezések díjazása, amelyek az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és
az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens gazdaságra való méltányos átállás
előmozdítására irányulnak.
Olyan kezdeményezésekkel lehet pályázni, amelyeket már végrehajtottak, vagy amelyek folyamatban
vannak. Nem lehet pályázni olyan tervezett kezdeményezésekkel, amelyek végrehajtása
2021. június 30-án (a pályázatok benyújtási határidejének napján) még nem kezdődött meg.

4
5

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „A szervezett civil társadalom szerepe és közreműködése Európa egyesítésében” című
véleménye, CESE 851/1999, 1999. szeptember 22. (HL C 329., 1999.11.17., 30. o.).
Ez vonatkozik például az osztrák munkaerőpiaci szereplőkre.
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Azok a tevékenységek/kezdeményezések díjazhatók, amelyek az alábbi területek közül legalább egyet
lefednek:


a civil társadalom klímasemleges társadalomra való átállásba való teljes körű bevonásának és
abban játszott szerepe elfogadásának előmozdítása,



a polgárok éghajlattal kapcsolatos vitákban való részvételének előmozdítása,
olyan projektek kidolgozása/végrehajtása, amelyek a helyi környezetben és a munkahelyeken
ösztönzik és előmozdítják az egyének éghajlatbarát életmódját, többek között a munkáltatói
vagy munkavállalói érdekképviseleti szervezetek segítségével,
az éghajlat-tudatosság előmozdítása a fogyasztók körében vagy az éghajlatválsággal
összefüggésben a magatartásformák és a társadalmi normák megváltoztatásának ösztönzése,
olyan projektek kidolgozása/végrehajtása, amelyek helyi/regionális/nemzeti vagy európai
szinten támogatják az aktív éghajlat-politikákat,
az emberi jogokra és a vállalkozások társadalmi felelősségére tekintettel a tágabb értelemben
vett éghajlati igazságosság előmozdítása; az éghajlat-tudatosság előmozdítása a szélesebb,
változatosabb és/vagy hátrányos helyzetű/marginalizált közönség körében; annak biztosítása,
hogy egyetlen társadalmi csoport se maradjon le a klímasemleges gazdaságra és társadalomra
való átállás során,
az éghajlattal kapcsolatos oktatás előmozdítása minden oktatási szinten; olyan projektek
kidolgozása/végrehajtása, amelyek a gyermekek és a fiatok körében felhívják a figyelmet az
éghajlatváltozásra és az azzal kapcsolatos megoldásokra,
a figyelem felhívása az éghajlatváltozás hatásaira, valamint a reziliencia fokozására és az
éghajlatváltozás hatásainak mérsékelésére irányuló intézkedések előmozdítása,
a civil társadalomnak az éghajlat-politikák helyi/regionális/nemzeti vagy európai szintű
végrehajtásába való bevonásának előmozdítása,
az aktív polgári szerepvállalás előmozdítása és a felelősségvállalás ösztönzése olyan
projektekben való részvétel révén, amelyek előmozdítják a méltányos átállást és a
klímasemleges gazdasághoz vezető új együttműködések létrehozását,
a fiatalok aktív szerepvállalásának előmozdítása az éghajlatvédelmi megoldásokkal kapcsolatos
javaslatok kidolgozásában és végrehajtásában, valamint a fiatalok számára lehetőség teremtése
arra, hogy helyi/regionális/nemzeti vagy európai szinten részt vegyenek az éghajlat- és
környezetvédelmi politikákkal kapcsolatos döntéshozatali folyamatokban.















Nem díjazható semmilyen irodalmi vagy tudományos kiadvány (semmilyen hordozón), semmilyen
audiovizuális termék és semmilyen műalkotás.
4.

Nevezési eljárás és határidő

Nevezni az online nevezési lap kitöltésével lehet (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize).
Dokumentumokkal alátámasztott technikai problémák esetén az EGSZB kellően indokolt esetben
lehetővé teheti a pályázók részére, hogy nevezésüket e-mailen, faxon vagy postai úton nyújtsák be.
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A nevezésben minden olyan információnak szerepelnie kell, amelynek alapján az értékelő bizottság:





megállapíthatja, hogy az érintett civil szervezetek vagy magánszemélyek teljesítik-e a
pályázatra vonatkozó formai követelményeket,
megállapíthatja, hogy az érintett civil szervezetek vagy magánszemélyek esetében nem állnak-e
fenn kizáró körülmények,
megállapíthatja, hogy az érintett civil szervezetek vagy magánszemélyek elfogadják-e a
felelősségre, ellenőrzésekre, auditokra és az alkalmazandó jogra vonatkozó rendelkezéseket,
érdemben értékelheti az egyes pályázatokat az odaítélési kritériumok vonatkozásában.

E célból a pályázatoknak tartalmazniuk kell a kizáró körülményekre és a pályázati kritériumokra
vonatkozó, megfelelően kitöltött és aláírt nyilatkozatot (1. melléklet).
A díj átadása előtt a pályázókat arra is felkérik majd, hogy küldjék vissza a megfelelően kitöltött és
aláírt, jogi személyiséget igazoló űrlapot és pénzügyi adatlapot, illetve a megfelelő igazoló
dokumentumokat. Az űrlapok a következő címeken érhetők el:
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
valamint
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en.
A pályázatokat az EU bármely hivatalos nyelvén be lehet nyújtani. Mindazonáltal az értékelési eljárás
felgyorsítása érdekében az EGSZB méltányolná, ha a nevezési lapot angol vagy francia nyelven
kaphatná kézhez.
A pályázó a nevezéssel tudomásul veszi és elfogadja a pályázati dokumentumokban szereplő
feltételeket, és vállalja, hogy adott esetben lemond az általa alkalmazott általános vagy különleges
feltételekről.
A nevezések benyújtásának határideje: 2021. június 30., szerda (brüsszeli idő szerint) 10.00.
Az EGSZB az ez után beérkezett pályázatokat nem veszi figyelembe. A pályázóknak nyomatékosan
azt tanácsoljuk, hogy pályázatuk benyújtásával ne várjanak az utolsó napig, mivel a hálózat
túlterheltsége vagy az internetkapcsolat kimaradása nehézségeket okozhat a pályázat beküldésekor. Az
EGSZB az ilyen nehézségekből eredő késedelmekért nem tehető felelőssé.
Egy pályázó csak egy nevezést nyújthat be. A pályázaton való részvétel ingyenes. A pályázat
előkészítésével és elküldésével járó esetleges költségeket a pályázó viseli.
A pályázók a pályázók egy üzenetet látnak a képernyőn, amelyben megköszönjük a nevezést, és
felkínáljuk számukra a pályázat kinyomtatásának vagy PDF formátumban való elmentésének a
lehetőségét.

EESC-2021-01605-00-00-INFO-TRA (EN) 6/11

5.

Értékelés és odaítélés

5.1

Az értékelés lépései

Az értékelést egy tíztagú szakértői bizottság végzi („értékelő bizottság”), amelyre költségvetési
rendeletben meghatározott összeférhetetlenségi követelmények vonatkoznak6. Az értékelés alapjául
kizárólag a benyújtott nevezési lapon szereplő információk szolgálnak.
Az EGSZB fenntartja annak jogát, hogy az értékelő bizottság tagjainak személyazonosságát titokban
tartsa.
Az eljárás alatt a résztvevők nem léphetnek kapcsolatba az értékelő bizottság tagjaival semmilyen, a
díjjal kapcsolatos indokkal. Minden ilyen kísérlet a pályázó kizárását vonja maga után.
Az értékelő bizottság döntései véglegesek és kötelező erejűek, azok ellen fellebbezésnek helye nincs.
Az eljárás öt lépésből áll:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

a pályázók részvételi jogosultságának ellenőrzése;
a díjra javasolt kezdeményezések díjazhatóságának ellenőrzése;
annak ellenőrzése, hogy a pályázók esetében nem állnak-e fenn a kizáró körülmények;
a díjra javasolt kezdeményezések minőségének értékelése az odaítélési kritériumok alapján;
a díj odaítélése.

Az EGSZB a díjazhatóságot, a kizáró körülmények hiányát és a minőséget értékeli, nem
szükségszerűen ebben a sorrendben. A pályázóknak a díj elnyeréséhez minden lépés során meg kell
felelniük. A pályázók az eljárás végéig nem kapnak visszajelzést. A pályázókat amint csak lehet – de
mindenképpen 15 naptári napon belül attól számítva, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselő
meghozta a döntést a díj odaítéléséről (5. lépés), azaz várhatóan 2021. november végén – értesítik az
eredményről.
5.1.1 A pályázók részvételi jogosultságának ellenőrzése
A pályázók a fenti 3.1. pontban foglalt követelmények teljesítése esetén jogosultak a részvételre.
Valamennyi pályázónak (civil szervezetek esetében egy felhatalmazott képviselő által) aláírt és
keltezéssel ellátott nyilatkozatot kell benyújtania (lásd az 1. mellékletet), amelyben kijelenti, hogy
megfelel a díjazhatósághoz szükséges feltételeknek. Ez a nyilatkozat a kizáró körülményekről szóló
nyilatkozat része is egyben (lásd az alábbi 5.1.3. pontot). Ezért minden pályázónak csak egy
nyilatkozatot kell tennie, amely mindkét szempontra kiterjed.

6

Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére
alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU,
az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU,
Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).
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Az EGSZB a nyilatkozat alapján értékeli a pályázók részvételi jogosultságát. A díj odaítélése előtt a
pályázóknak vissza kell küldeniük a megfelelően kitöltött és aláírt, jogi személyiséget igazoló űrlapot,
az igazoló dokumentumokkal együtt (lásd a fenti 4. pontot).
Az EGSZB fenntartja a jogot arra, hogy a fent említett űrlapot és az igazoló dokumentumokat az
értékelési eljárás során bármikor bekérhesse a pályázóktól. Ilyen esetben a pályázónak késedelem
nélkül be kell nyújtania az űrlapot és az igazoló dokumentumokat. Amennyiben az űrlapot és az
igazoló dokumentumokat nem nyújtják be időben, úgy az EGSZB a pályázatot elutasíthatja.
5.1.2 A kezdeményezések díjazhatóságának ellenőrzése
A díjra javasolt kezdeményezések díjazhatóságát az online nevezési lap alapján ellenőrzik. A díjra
javasolt kezdeményezések a fenti 3.2. pontban foglalt követelmények teljesítése esetén díjazhatónak
minősülnek. A pályázó egyéb tevékenységeit nem veszik figyelembe.
5.1.3 A kizáró körülmények hiányának ellenőrzése
Valamennyi pályázónak (civil szervezetek esetében egy felhatalmazott képviselő által) aláírt és
keltezéssel ellátott nyilatkozatot (lásd az 1. mellékletet) kell benyújtania, amelyben kijelenti, hogy a
költségvetési rendelet 136. és 141. cikkében szereplő és a nyilatkozatban felsorolt, kizárásra okot adó
helyzetek egyike sem vonatkozik rá.
Az EGSZB fenntartja a jogot arra, hogy a nyilatkozatban felsorolt igazoló dokumentumok bekérésével
ellenőrizze, hogy a pályázóra vonatkozik-e a kizárásra okot adó helyzetek bármelyike. A pályázónak
ilyen esetben az EGSZB által megadott határidőn belül be kell nyújtania a kért dokumentumokat.
Amennyiben a kért dokumentumokat nem nyújtják be határidőre, az EGSZB a pályázatot elutasíthatja.
A pályázó nem köteles benyújtani egy konkrét dokumentumot, ha tájékoztatja az EGSZB-t arról, hogy
a kérdéses dokumentum valamely nyilvános adatbázison keresztül díjmentesen hozzáférhető.
5.1.4 Minőség-ellenőrzés
Az értékelő bizottság az alábbi odaítélési kritériumok alapján értékeli a pályázatok minőségét. Az
értékelők csak a díjra javasolt kezdeményezéseket veszik figyelembe, a pályázó egyéb tevékenységeit
nem. Az egyes kritériumok tekintetében nem állapítanak meg minimumküszöböt. Azok a pályázók
azonban, akik nem érik el a teljes pontszám legalább 50%-át, tovább nem értékelhetők.
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A díj odaítélésének szempontjai
1. kritérium – Hosszú távú hatás
Ez a kritérium azt értékeli, hogy mennyire képes a javasolt kezdeményezés
Európában hosszú távú hatást kifejteni és másokat inspirálni, azaz mennyire
alkalmazható és adaptálható más, ugyanolyan típusú kedvezményezetteknél
vagy más típusú kedvezményezetteknél az EU ugyanazon vagy másik
tagállamában. Ezzel összefüggésben a hatást a javasolt kezdeményezés
végrehajtásához igénybe vett emberi és pénzügyi erőforrások fényében
értékeljük.
2. kritérium – Részvétel és együttműködés
Ez a kritérium egyrészt azt értékeli, hogy a javasolt kezdeményezés milyen
mértékben vonja be aktívan a résztvevőket és a kedvezményezetteket, másrészt
pedig azt, hogy mennyire képes a bevált gyakorlatok megosztására és a civil
társadalmi díj aktuális témájával kapcsolatos ismeretterjesztésre.
3. kritérium – Innováció és kreativitás
Ez a kritérium a javasolt kezdeményezés kreativitását, egyediségét és saját
kontextusához viszonyított innovativitását értékeli. Ebben az összefüggésben
az innováció egyrészt új elképzeléseket jelent, másrészt meglévő megoldások
vagy megközelítések alkalmazásának, illetve más helyzetre vagy
célcsoporthoz igazításának új vagy jobb módját. Ezzel összefüggésben a
szociális innovációt is figyelembe vesszük.
Összpontszám

Pontszám

35 pont

35 pont

30 pont

100 pont
(legalább 50 pont)

5.1.5 A díj odaítélése
A díjat az EGSZB ítéli oda az értékelő bizottság értékelése alapján, amely a beérkezett anyagok
minőségének elbírálását követően szabadon dönt arról, hogy javasolja-e a díjak odaítélését.
Az EGSZB legfeljebb öt díjat ítélhet oda, az öt legjobb pályázó számára.
6.

A díjjal járó pénzösszeg

A bizottság legfeljebb öt díjat tervez kiosztani. Az első díj értéke 14 000 EUR. A második, harmadik,
negyedik és ötödik díj értéke egyenként 9000 EUR. Amennyiben az első díjat holtversenyben
megosztják több győztes között, akkor két első díj esetén ezek mindegyikének értéke 11 500 EUR,
három első díj esetén 10 600 EUR, négy első díj esetén 10 250 EUR, öt első díj esetén pedig
10 000 EUR. A bizottság nem köteles mind az öt díjat odaítélni. Az EGSZB úgy is dönthet, hogy nem
ítéli oda a civil társadalmi díjat.
A díjátadó ünnepségre valószínűleg 2021. december 8–9-én az EGSZB plenáris ülése keretében kerül
sor. Az ünnepségre a győztesek két-két képviselőjét hívják meg, utazásukat és szállásukat az EGSZB
szervezi, ennek szabályairól pedig a győzteseket idejében értesítik.
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A díjakat a díjátadó ünnepséget követő 30 napon belül banki átutalással fizetik ki, amennyiben a
győztesek minden kért dokumentumot benyújtottak. A díj összegének felhasználására vonatkozó adók
és illetékek befizetése a győztesek feladata.
7.

Személyes adatok

A pályázati dokumentumokban szereplő személyes adatok (pl. név, cím) feldolgozása a természetes
személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi
kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló
(EU) 2018/1725 rendelet értelmében történik7. Eltérő rendelkezés hiányában a pályázat
versenyszabályokkal összhangban történő értékeléséhez kért válaszokat, illetve a személyes adatokat a
Kommunikáció és Intézményközi Kapcsolatok Igazgatósága kizárólag e célból dolgozza fel. A
személyes adatok feldolgozására vonatkozó részletes információk mellékelve találhatók (2. melléklet).
A pályázók személyes adatai rögzítésre kerülhetnek a korai felismerési és kizárási rendszerben
(EDES), amennyiben a költségvetési rendelet 136. cikkében, illetve a nyilatkozatban felsorolt
helyzetek valamelyike fennáll. További információk a következő honlapon található (angol nyelvű)
adatvédelmi
nyilatkozatban
olvashatók:
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm.
8.

Közzétételi követelmények

A pályázók a fenti 7. pont sérelme nélkül feljogosítják az EGSZB-t arra, hogy bármilyen nyelven,
tetszőleges eszközzel és eljárással nyilvánosságra hozza a pályázók nevét, a díjra javasolt
tevékenységeket és a győztesek által elnyert díjak értékét.
A győztesek a díjjal elismert tevékenységre vonatkozó közleményeikben vagy publikációikban jelzik,
hogy a tevékenység elnyerte az EGSZB civil társadalmi díját. Ez a kötelezettség a díj odaítélésének
napjától számított egy évig áll fenn.
9.

Felelősség

A pályázók a díj vonatkozásában végrehajtott tevékenységeikkel kapcsolatos panaszok tekintetében
kizárólagos felelősséggel rendelkeznek.
10.

Vizsgálatok és ellenőrzések

A győztesek a verseny és az odaítélt díj vonatkozásában elfogadják az EGSZB, az Európai Csalás
Elleni Hivatal (OLAF) és a Számvevőszék által végzett, a költségvetési rendelet 129. cikkében említett
ellenőrzéseket és auditokat, illetve a fenti 8. pontban foglaltak szerinti közzétételi kötelezettségeket.

7

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények,
szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 93. o.).
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11.

Alkalmazandó jog, panaszok és illetékes bíróság

A civil társadalmi díjra az uniós jog az irányadó, szükség esetén kiegészítve Belgium nemzeti jogával.
A díj odaítélési eljárásával kapcsolatos észrevételeket a díjat odaítélő hatósághoz lehet benyújtani az
alábbi 13. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén.
Amennyiben a pályázók úgy vélik, hogy hivatali visszaélés történt, a panasz alapjául szolgáló
tényállásról történő tudomásszerzéstől számított két éven belül panasszal fordulhatnak az európai
ombudsmanhoz (lásd http://www.ombudsman.europa.eu).
E díjjal kapcsolatos ügyekben az illetékes bíróság az Európai Unió Törvényszéke.
Törvényszék
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Tel.: +352 43031
Fax: +352 4303 2100
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
URL: http://curia.europa.eu
A fellebbezések benyújtásával kapcsolatban a fenti címen lehet tájékoztatást kérni.
12.

Szankciók

A hamis nyilatkozatot (ld. 1. melléklet) tevő, illetve szabálytalanságot vagy csalást elkövető pályázók
a díj értéke 2–10%-ának megfelelő pénzügyi szankcióval, illetve az uniós költségvetésből
finanszírozott valamennyi szerződésből, támogatásból és versenyből való kizárással büntethetők a
költségvetési rendelet 136. cikkében megállapított feltételekkel összhangban.
13.

További információk

További információkat a következő címen kaphat: civilsocietyprize@eesc.europa.eu
A más pályázók számára is releváns kérdéseket és válaszokat az EGSZB weboldalának a civil
társadalmi díjjal foglalkozó oldalán is közzétesszük (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). Az
EGSZB javasolja, hogy naprakész információkért a pályázók rendszeresen ellenőrizzék a pályázat
weboldalát.
_____________
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