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AZ EGSZB CIVIL SZOLIDARITÁSI DÍJÁRA VONATKOZÓ 
SZABÁLYOK 

„A civil társadalom a Covid19 ellen” 
 

A Covid19-szükséghelyzettel és annak következményeivel való megbirkózást 
célzó szolidaritási kezdeményezések jutalmazása 

 
 

1. A civil szolidaritási díj konkrétabb célja és átfogó célkitűzése 
 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (a továbbiakban: EGSZB) számára a 2020-ban egyszeri 
alkalommal – az EGSZB éves civil társadalmi díja helyett – meghirdetett díj konkrétabb célja az, hogy 
jutalmazzuk a természetes személyek és/vagy magánjogi szervezetek olyan nonprofit 
kezdeményezéseit, amelyek jelentősen hozzájárultak a Covid19-világjárvány által előidézett 
szükséghelyzet kezeléséhez.  
 
A díj általános célkitűzése, hogy a figyelem középpontjába helyezzük és ismertebbé tegyük azt a 
fontos szerepet, amelyet a természetes személyek és/vagy a magánjogi szervezetek játszanak az 
európai identitás és szolidaritás létrehozásában, ezáltal megszilárdítva az európai integráció alapját 
képező közös értékeket is. 
 

2. Az EGSZB civil szolidaritási díjának témája: A civil társadalom a Covid19 ellen 
 
A Covid19-járvány kitörése és az ezáltal előidézett válság a társadalom valamennyi szintjét érintő, 
súlyos szükséghelyzetnek minősül. Példa nélküli kihívást jelent a tagállamok számára, és jelentős 
terhet ró a hatóságokra, az egészségügyi intézményekre, a civil társadalmi szervezetekre, a 
vállalkozásokra és az európai polgárokra.  
 
Az egészségügyi, humán, társadalmi, pszichológiai és gazdasági hatást tekintve a világ népessége a 
második világháború vége óta nem szembesült ilyen drámai válsággal. A világjárvány miatt nagyon 
sok embernek voltak súlyos tünetei, és több tízezren életüket veszítették. A vírus terjedésének 
kordában tartásához szükség volt az elszigetelődésre és a közösségi távolságtartásra, de ezek miatt 
még nehezebben birkóztunk meg ezzel az emberi tragédiával.  
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Az egészségügyi és szociális rendszerek nagy nyomás alá kerültek. A több országban bevezetett 
korlátozó intézkedések megzavarták a vállalkozások működését, ami likviditási nehézségekhez vezet, 
mivel sok vállalkozás alig tudja kifizetni beszállítóit és alkalmazottait. Ennek következtében nagyon 
fontos kérdéssé vált a vállalkozások fizetőképessége, a bizonytalan gazdasági kilátások fényében is. E 
tekintetben különösen kiszolgáltatottak a kis- és középvállalkozások, valamint az önálló vállalkozók.  
 
Sok cég bocsátott el munkavállalókat, ami a gazdasági tevékenység erőteljes visszaeséséhez és a 
munkanélküliség növekedéséhez vezet. Komoly a kockázata annak, hogy a következő hónapokban 
több millió munkahely szűnik meg, és ezzel együtt terjed az alulfoglalkoztatottság, sok háztartás 
jövedelme jelentősen visszaesik, és megjelenik a dolgozói szegénység. A bizonytalan munkahelyen 
dolgozók és az anyagi nélkülözésben élők helyzete várhatóan romlani fog.  
 
A koronavírus-válság és az előttünk álló kihívások nagyságrendje és nyilvánvaló határokon átnyúló 
dimenziója miatt az egyoldalúan végrehajtott nemzeti fellépések nem lehetnek valóban hatékonyak. 
Egyetlen kormány sem képzelheti, hogy egyedül meg tudja oldani ezt a világjárványt, és meg tud 
birkózni annak következményeivel. Ha az egyes tagállamok szétaprózott megközelítést alkalmaznak, 
az nemcsak a katasztrófa biztos receptjét jelenti, hanem a populista, euroszkeptikus és nacionalista 
erők kezére is játszik, kockára téve az egész európai építményt. A Schuman-nyilatkozat után 70 évvel 
Európának még mindig, sőt: minden eddiginél inkább szüksége van „konkrét eredményekre, amelyek 
először is megvalósítják a tényleges szolidaritást”. Hogy az elmúlt két hónapból csak két példát 
említsünk erre a tényleges szolidaritásra: kritikus állapotban lévő betegeket másik uniós országokban 
kezeltek, és számos egészségügyi szakember önként jelentkezett, hogy a járvány által leginkább sújtott 
régiókban segítsen.  
 
Az uniós tagállamoknak össze kell tartaniuk, támogatniuk kell egymást, és egy összehangolt fellépést 
kell koordinálniuk, tiszteletben tartva az Alapjogi Chartát és összhangban a jogállamisággal és a 
szubszidiaritás elvével. A gyors, koherens és összehangolt közös válasz nemcsak az egységes piac 
működésének garantálásához létfontosságú, hanem a gazdasági tevékenység támogatását és a 
helyreállítás előkészítését szolgáló eredményes intézkedések bevezetéséhez is. A koordináció az 
egészségügyi szükséghelyzeti igények kezeléséhez és ahhoz is fontos, hogy a szenvedők számára 
hatékony segítséget lehessen nyújtani. 
 
A jelenlegi helyzetben fontosabb, mint valaha, hogy az EU tanúságot tegyen arról, hogy nemcsak 

pénzügyi és gazdasági érdekközösség, hanem – mindenekelőtt – egyfajta sorsközösség is1. Ennek az 

elvnek – együtt az európai népek jólétének előmozdítására vonatkozó, az Európai Unióról szóló 

szerződésben (EUSZ) rögzített elvvel2 – kell vezérelnie az európai, nemzeti, regionális és helyi 

politikákat, illetve iránymutatásként szolgálnia az európai civil társadalom által a jelenlegi válságra 
adott válaszhoz.  
 
Az EGSZB hálás mindazoknak, akik a frontvonalban vagy a közszolgáltatások és az alapvető árukhoz 
való hozzáférés garantálása érdekében dolgoztak, és le van nyűgözve attól a hatalmas erőfeszítéstől, 

                                                      
1

 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye az Európai Unió Szolidaritási Alapjának jövőjéről, CO/319-EESC-2012-
817, 2012. március 28. (HL C 181., 2012.6.21., 52. o.). 

2
 Az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (1) bekezdése. 
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amelyet a szervezett civil társadalom, a nem kormányzati szervezetek, a szociális és gazdasági 
partnerek, valamint számos ismeretlen polgár tett, hogy a tagállami hatóságok intézkedéseit 
kiegészítve támogatást nyújtson a válság által leginkább sújtott embereknek.  
 
A Covid19-járvány elleni küzdelemben és a járvány hatásainak mérséklésében kritikus szerepet 
játszanak a nonprofit szociális vállalkozások, amelyek számos tagállamban a szociális és egészségügyi 
rendszerek fontos részei és/vagy szociális szolgáltatásokat, szakértőket, hálózatokat és önkéntes 
szerepvállalást biztosítanak a szükséghelyzet és a katasztrófa megelőzéséhez és kezeléséhez. 
 
Miközben az EGSZB együttérez azokkal, akiket közvetlenül érintett a világjárvány, ezzel a díjjal azt a 
számos civil társadalmi szervezetet, gazdasági szereplőt és magánszemélyt kívánja elismerni, akik az 
EU vagy az Egyesült Királyság területén eredményes és kreatív intézkedéseket hajtottak végre, hogy 
küzdjenek a Covid19-járvány és következményei ellen, és bátorságról, elkötelezettségről, 
szolidaritásról és hihetetlen felelősségérzetről tettek tanúbizonyságot.  
 

3. Pályázati feltételek 
 

3.1 Díjazható pályázók 
 
Az EGSZB civil szolidaritási díjára minden természetes személy és magánjogi szervezet egyformán 
pályázhat, az alábbiakban ismertetett feltételekkel. Közhatóságok, kormányzati szervek és más közjogi 
szervek nem pályázhatnak. 
 

Az Egyesült Királyságból pályázók figyelmébe: Az EU–Egyesült Királyság kilépési megállapodás3, 

és különösen a 127. cikk (6) bekezdése, a 137. cikk és a 138. cikk 2020. február 1-jei hatálybalépése 
után az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes 
vagy jogi személyekre való, alábbi hivatkozásokat úgy kell értelmezni, hogy azok az Egyesült 
Királyságban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személyeket is magukban 
foglalják. Az Egyesült Királyság lakosai és jogalanyai tehát jogosultak arra, hogy pályázatot 
nyújtsanak be.  
 

1) Természetes személyek 
E díj alkalmazásában a természetes személyek magánszemélyek vagy szerződéses kötelékek nélkül 
együttesen fellépő magánszemélyekből álló csoportok. Minden uniós polgár díjazható, függetlenül 
attól, hogy mely országban rendelkezik lakóhellyel. Harmadik országok állampolgárai is díjazhatók, 
amennyiben jogszerűen tartózkodnak az EU területén. A magánszemélyekből álló csoportok 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

  Megállapodás Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-
közösségből történő kilépéséről (HL L 29., 2020.1.31., 7. o.). 
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2) Magánjogi szervezetek 
Az Európai Unióban hivatalosan bejegyzett, helyi, regionális, országos vagy uniós szinten 
tevékenykedő civil társadalmi szervezetek pályázhatnak. 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. 

 
Vállalatok vagy cégek: E díj alkalmazásában a „vállalatok vagy cégek” nyereségszerzés céljából 
létrehozott polgári vagy kereskedelmi jogi szervezetek, többek között szövetkezetek, valamint a 
magánjog hatálya alá tartozó egyéb jogi személyek. Vállalatok vagy cégek akkor pályázhatnak, ha 
azokat valamely tagállam jogszabályai alapján hozták létre, és a létesítő okirat szerinti székhelyük, 
központi ügyvezetésük vagy üzleti tevékenységeik fő helye az EU területén található.  
 

3.2 Díjazható kezdeményezések 
 
A civil szolidaritási díj konkrét célja az EU területén vagy az Egyesült Királyságban a Covid19-

válságnak és számos következményének kezelése céljából végrehajtott eredményes és kreatív 
kezdeményezések díjazása.  
 
Az alábbi három kritériumnak megfelelő kezdeményezések díjazhatók:  

 a kezdeményezés nonprofit jellegű; ilyenek például az önzetlen kezdeményezések, a 
jótékonysági projektek, az egyéni vagy szervezeti önkéntesség stb.; 

 a kezdeményezés 2020. szeptember 30-án (a pályázatok benyújtási határidejének napján) 
már megvalósult vagy még folyamatban van; 

 a kezdeményezés közvetlenül összefügg a válsággal, azaz kifejezetten a Covid19 elleni 
küzdelemre és/vagy a Covid19 számos következményével való megbirkózásra irányul. 
 

                                                      
4

 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.). 

5
 Ez vonatkozik például az osztrák munkaerőpiaci szereplőkre. 
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Nem tartoznak ide a következő kezdeményezések: 

 kereskedelmi (azaz nyereségorientált) kezdeményezések; 

 több mint 50%-os közfinanszírozásban részesülő kezdeményezések; 

 olyan tervezett kezdeményezések, amelyek végrehajtása 2020. szeptember 30-án (a pályázatok 
benyújtási határidejének napján) még nem kezdődött meg;  

 a pályázók által már a Covid19 kitörése előtt megvalósított és nem közvetlenül a 
koronavírushoz és annak következményeihez kapcsolódó kezdeményezések. Díjazhatók 
azonban az olyan meglévő kezdeményezések, amelyeket a célcsoportok újabb szükségleteire 
való gyors reagálás érdekében és a koronavírus-világjárvány következtében felmerülő új vagy 
súlyosabb kihívások megfelelő kezelése érdekében kiigazítottak;  

 dokumentációs és/vagy tájékoztatási és/vagy figyelemfelkeltő tevékenységek, bármiféle és 
bármilyen hordozóra készített újságírói, irodalmi vagy tudományos kiadványok, audiovizuális 
termékek és bármilyen műalkotás. 

 
A pályázó kérésre bizonyítékkal szolgál arra vonatkozóan, hogy a javasolt kezdeményezés megfelel a 
pályázási feltételeknek. Amennyiben az alátámasztó bizonyítékokat nem nyújtják be határidőre, az 
EGSZB a pályázatot elutasíthatja. 
 
A díjra javasolt kezdeményezések a témák széles körét ölelhetik fel. Néhány példa (a teljesség igénye 
nélkül):   
 

 az egészséggel, egészségügyi felszerelésekkel, orvostechnikai eszközökkel, segítségnyújtással 
és ápolással kapcsolatos fellépések; 

 a koronavírus-válság közvetlen hatásainak mérséklését és a célcsoportok sürgős 
szükségleteinek lefedését célzó átmeneti kezdeményezések;  

 konkrét intézkedések a leginkább rászoruló, hátrányos helyzetű vagy kiszolgáltatott személyek 
vagy csoportok (többek között menekültek) segítése, magától a betegségtől való megvédése és 
a válság hatásának enyhítése érdekében; 

 meghatározott célcsoportok helyzetével összefüggő kezdeményezések a korlátozó 
intézkedések idején; 

 az egészségügyi válság gazdasági és munkaerőpiaci következményeinek kezelésére irányuló 
kezdeményezések; 

 a világjárvány után az európai gazdaság vagy meghatározott ágazatok fellendítésének 
támogatására irányuló kezdeményezések; 

 a reagálási kapacitás növelését célzó kezdeményezések hasonló jövőbeli válságok esetére. 
 

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 pályázó teljesíti-e a pályázatra vonatkozó formai 
követelményeket;  

 megállapíthatja, hogy a pályázó esetében nem állnak-e fenn kizáró körülmények; 

 megállapíthatja, hogy a pályázó elfogadja-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 az EGSZB a pályázókat arra kéri, 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 pályázatok benyújtásának végső határideje 2020. szeptember 30. (brüsszeli idő szerint) déli 
12 óra. 
 
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 pályázati űrlapon a pályázóknak projektjük földrajzi 
irányultságától függően kell kiválasztaniuk a 29 kategória egyikét, tekintet nélkül a lakóhely szerinti 
vagy a letelepedés helye szerinti tagállamra. Az 1–27. kategória azokat a projekteket fedi le, amelyek 
egyetlen tagállamra összpontosítanak, a 28. kategóriába az Egyesült Királyságban végrehajtott 
projektek tartoznak, a 29. kategória pedig a határokon átnyúló vagy európai irányultságú projekteket 
öleli fel.  
 
A pályázaton való részvétel ingyenes. A pályázat előkészítésével és elküldésével járó esetleges 
költségeket a pályázó viseli. 
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Miután benyújtották pályázatukat, a pályázók egy üzenetet látnak a képernyőn, amelyben 
megköszönjük a nevezést, és felkínáljuk számukra a pályázat kinyomtatásának vagy PDF 
formátumban való elmentésének a lehetőségét.  
 

5. Értékelés és odaítélés 
 

5.1 Az értékelés lépései 
 

Az értékelést egy szakértői bizottság végzi („értékelő bizottság”), amelyre a költségvetési rendeletben6 

megállapított összeférhetetlenségi követelmények vonatkoznak.  
 
Az EGSZB fenntartja annak jogát, hogy az értékelő bizottság tagjainak személyazonosságát titokban 
tartsa, a díj odaítélését követően azonban közzé is teheti ezt az információt. 
 
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 értékelés alapjául kizárólag a benyújtott nevezési lapon szereplő információk szolgálnak.  
 
A 29 kategória mindegyikének az értékelése a többi kategóriától függetlenül történik. 
 
Az eljárás minden kategória esetében öt lépésből áll: 
 
(1) a pályázók részvételi jogosultságának ellenőrzése; 
(2) a díjra javasolt kezdeményezések díjazhatóságának ellenőrzése; 
(3) annak ellenőrzése, hogy a pályázók esetében nem állnak-e fenn a kizáró körülmények; 
(4) a díjra javasolt kezdeményezések minőségének értékelése az odaítélési kritériumok alapján; 
(5) 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 januárjában – értesítik az 
eredményről. 
 

  

                                                      
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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5.1.1 A pályázók részvételi jogosultságának ellenőrzése 
 
A pályázók a fenti 3.1. pontban foglalt követelmények teljesítése esetén jogosultak a részvételre. 
 
Valamennyi pályázónak (magánjogi 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. 
 
Az EGSZB a nyilatkozat alapján értékeli a pályázók részvételi jogosultságát. A díj odaítélése előtt az 
EGSZB arra fogja kérni a pályázókat, hogy küldjék vissza 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 és az EGSZB által esetlegesen 
feltett további pontosító kérdések 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 kizárási kritériumoknak való megfelelés ellenőrzése 
 
Valamennyi pályázónak (magánjogi 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 a kérdéses dokumentum valamely 
nyilvános adatbázison keresztül díjmentesen hozzáférhető. Erről a pályázónak megfelelően 
tájékoztatnia kell az EGSZB-t. 
 

5.1.4 Minőség-ellenőrzés  
 
Az értékelő bizottság mind a 29 kategória esetében az alábbi odaítélési kritériumok alapján értékeli a 
pályázatok minőségét. Az értékelők csak a díjra javasolt kezdeményezéseket veszik figyelembe, a 
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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. 
 

A díj odaítélésének szempontjai Pontszám 

1. kritérium – Hatás és hatékonyság 
Ez a kritérium azt értékeli, hogy a javasolt kezdeményezés milyen hatást 
gyakorol rövid és hosszú távon, és mennyire képes másokat is inspirálni, azaz 
mennyire alkalmazható és adaptálható más, ugyanolyan típusú 
kedvezményezetteknél vagy más típusú kedvezményezetteknél az EU egyazon 
vagy másik tagállamában. Ezzel összefüggésben a kezdeményezést annak 
fényében is értékeljük, hogy az igénybe vett emberi erőforrások és pénzügyi 
források mennyire állnak arányban a célcsoportra gyakorolt hatással. 
Figyelembe vesszük emellett azt is, hogy a kezdeményezés alkalmas-e a bevált 
gyakorlatok megosztására. 

70 pont 

2. kritérium – Innováció és kreativitás 
Ez a kritérium a javasolt kezdeményezés kreativitását, egyediségét és egyedi 
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.  

30 pont 

Összpontszám 
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 29 díjat ítélhet oda (kategóriánként egyet) az egyes kategóriák legjobb helyezést 
elérő pályázóinak (azaz a legmagasabb összpontszámot elérő pályázónak).  
 

6. A díjjal járó pénzösszeg 
 
Az EGSZB a tervek szerint legfeljebb 29 díjat oszt ki. Az egyes díjak értéke 10 000 EUR. Az EGSZB 
nem köteles mind a 29 díjat kiosztani. Az EGSZB úgy is dönthet, hogy nem ítéli oda a civil 
szolidaritási díjat. 
 
A díjátadó ünnepségre 2021 januárjában kerül sor az EGSZB plenáris ülése keretében. Az 
ünnepségre a győztesek egy-egy képviselőjét hívjuk meg, utazásukat és szállásukat az EGSZB 
szervezi. Ennek szabályairól a győztesek kellő időben tájékoztatást kapnak. 
 
A díjakat a díjátadó ünnepséget követő 30 napon belül banki átutalással fizetjük ki, amennyiben a 
győztesek minden kért dokumentumot benyújtottak. A díj összegének felhasználására vonatkozó adók 
és illetékek befizetése a győztesek feladata. 
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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 információkat mellékeljük (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, tevékenységeit 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 szolidaritási 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. 
 

11. Alkalmazandó jog, panaszok és illetékes bíróság 
 
A civil szolidaritási díjra az uniós jog az irányadó, szükség esetén kiegészítve Belgium nemzeti 
jogával. 
 
                                                      
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., 2018.11.12., 93. o.). 
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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: 
 

Tribunal de l'Union européenne  
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 

 
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: EESCprize@eesc.europa.eu. 
 
A más pályázók számára is releváns kérdéseket és válaszokat az EGSZB honlapjának a civil 
szolidaritási díjjal foglalkozó oldalán is közzétesszük (www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize). Az 
EGSZB javasolja, hogy naprakész információkért a pályázók rendszeresen ellenőrizzék a pályázat 
weboldalát. 
 

_____________ 
 


