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EESRK KONKURSO PILIETINIO SOLIDARUMO PREMIJAI GAUTI 
TAISYKLĖS 

„Pilietinė visuomenė prieš COVID“ 
 

Apdovanojimas už solidarumo iniciatyvas susidarius COVID-19 
ekstremaliajai padėčiai ir mažinant jos pasekmes Europoje 

 
 

1. Už ką skiriama EESRK pilietinio solidarumo premija ir koks jos pagrindinis tikslas? 
 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (toliau – EESRK arba Komitetas) premijos, kuri 
2020 m. bus teikiama kaip vienkartinė premija vietoj kasmetinės EESRK pilietinės visuomenės 
premijos, tikslas – apdovanoti pelno nesiekiančių fizinių asmenų ir (arba) privatinės teisės subjektų 
iniciatyvas, kurios labai padėjo spręsti problemas, iškilusias dėl COVID-19 pandemijos susidarius 
ekstremaliajai padėčiai.  
 
Taigi bendras apdovanojimo tikslas – plačiau informuoti apie fizinių asmenų ir (arba) privatinės teisės 
subjektų indėlį kuriant europinę tapatybę ir solidarumą, tokiu būdu pabrėžiant bendras vertybes, kurios 
sudaro Europos integracijos pagrindą, ir didinti šio indėlio matomumą. 
 

2. EESRK pilietinio solidarumo premijos tema – ES pilietinė visuomenė prieš COVID 
 
COVID-19 protrūkis ir pandemijos sukelta krizė yra rimta ekstremalioji padėtis, daranti poveikį visai 
visuomenei. Tai precedento neturintis iššūkis valstybėms narėms ir didelė našta valdžios institucijoms, 
sveikatos priežiūros įstaigoms, pilietinės visuomenės organizacijoms, įmonėms ir Europos piliečiams.  
 
Nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos pasaulio bendruomenė dar niekad nebuvo susidūrusi su tokia 
krize, dramatiška savo psichologiniu poveikiu ir poveikiu sveikatai, žmonėms, visuomenei ir 
ekonomikai. Pandemijos metu labai daug žmonių kentėjo nuo sunkių ligos simptomų, o dešimtys 
tūkstančių žmonių mirė. Dėl izoliavimo ir socialinių kontaktų ribojimo priemonių, nors jos buvo 
būtinos siekiant sustabdyti viruso plitimą, buvo dar sunkiau išgyventi šią tragediją.  
 
Sveikatos ir socialinės apsaugos sistemos jaučia spaudimą. Verslo veikla buvo sutrikdyta dėl įvairiose 
šalyse įvestų judėjimo suvaržymo priemonių, apribojusių likvidumą, dėl to daugeliui įmonių sunku 
atsiskaityti su tiekėjais ir darbuotojais. Todėl įmonių mokumas tapo labai svarbiu klausimu, taip pat 
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turint omenyje neaiškias ekonomikos perspektyvas. Šiuo požiūriu ypač pažeidžiamos yra mažosios ir 
vidutinės įmonės, pradedančiosios įmonės ir savarankiškai dirbantys asmenys.  
 
Daug įmonių atleido darbuotojus, todėl smarkiai mažėja ekonominė veikla ir didėja nedarbas. Kyla 
rimta grėsmė, kad artimiausiais mėnesiais bus prarasta milijonai darbo vietų, daugės ne visu pajėgumu 
dirbančių darbuotojų, labai sumažės daugelio namų ūkių pajamos ir išaugs dirbančiųjų skurdas. 
Tikėtina, kad blogės žmonių, dirbančių mažų garantijų darbą, ir asmenų, patiriančių materialinį 
nepriteklių, padėtis.  
 
Dėl koronaviruso krizės masto ir akivaizdaus tarpvalstybinio aspekto bei susijusių iššūkių bet kokie 
vienašališki nacionaliniai veiksmai negali būti tikrai veiksmingi. Jokia vyriausybė negali viena 
susidoroti su tokia pandemija ir jos pasekmėmis. Fragmentiškas atskirų valstybių narių požiūris yra ne 
tik tiesiausias kelias į nesėkmę, bet ir pergalė populistų, euroskeptikų ir nacionalistų rankose, todėl 
kyla pavojus visai Europos struktūrai. Praėjus 70 metų po Šumano deklaracijos, Europai vis dar ir 
labiau nei bet kada reikia „konkrečių laimėjimų, kurie pirmiausia sudarys sąlygas atsirasti tikram 
solidarumui“. Sunkiomis ligomis sergančių pacientų gydymas kitose ES šalyse ir daugelio sveikatos 
priežiūros specialistų savanoriška veikla siekiant padėti labiausiai nukentėjusiems regionams yra tik du 
iš daugelio šio pastarųjų mėnesių tikro solidarumo pavyzdžių.  
 
ES valstybės narės turi bendradarbiauti, remti viena kitą ir koordinuoti suderintus veiksmus, 
atsižvelgdamos į Pagrindinių teisių chartiją ir laikydamosi teisinės valstybės bei subsidiarumo 
principų. Greitas, nuoseklus ir koordinuotas kolektyvinis atsakas yra labai svarbus ne tik siekiant 
užtikrinti bendrosios rinkos veikimą, bet ir taikant veiksmingas priemones ekonominei veiklai remti ir 
dirvai ekonomikos gaivinimui parengti. Koordinavimas taip pat svarbus siekiant patenkinti 
neatidėliotinus poreikius sveikatos srityje ir teikti veiksmingą pagalbą kenčiantiems žmonėms. 
 
Dabartinėmis aplinkybėmis kaip niekad svarbu, kad ES parodytų, jog ji yra ne tik bendrų finansinių ir 

ekonominių interesų, bet ir – o tai dar svarbiau – bendro likimo vienijama bendrija1. Šiuo principu ir 

Europos Sąjungos sutartyje nustatytu Europos gyventojų gerovės skatinimo principu2 turi būti 

vadovaujamasi rengiant Europos, nacionalinę, regionų ir (arba) vietos politiką ir jis turėtų būti 
pagrindinis Europos pilietinės visuomenės atsako į dabartinę krizę principas.  
 
EESRK yra dėkingas visiems, kurie dirbo pirmosiose gretose arba stengėsi užtikrinti galimybę 
naudotis viešosiomis paslaugomis ir būtiniausiomis prekėmis. Jį labai sujaudino didžiulės 
organizuotos pilietinės visuomenės, NVO ir socialinių bei ekonominių partnerių, taip pat daugelio 
eilinių piliečių pastangos papildyti valstybių narių valdžios institucijų įgyvendinamas paramos 
labiausiai nuo krizės nukentėjusiesiems priemones.  
 
Pelno nesiekiančios socialinės įmonės ir pilietinės visuomenės organizacijos, kurios daugelyje 
valstybių narių yra svarbi socialinių ir sveikatos priežiūros sistemų dalis ir (arba) teikia socialines 
paslaugas, ekspertai, tinklai ir savanoriai, dalyvaujantys ekstremaliųjų situacijų ir katastrofų 

                                                      
1

 2012 m. kovo 28 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė Europos Sąjungos solidarumo fondo ateitis, 
CO/319-EESC-2012-817 (OL C 181, 2012 6 21, p. 52). 

2
 Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 1 dalis. 
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prevencijos ir valdymo veikloje, atlieka labai svarbų vaidmenį kovojant su COVID-19 protrūkiu ir 
švelninant epidemijos padarinius. 
 
Nors EESRK nuoširdžiai užjaučia visus tuos, kurie tiesiogiai nukentėjo nuo pandemijos, šia premija 
Komitetas nori pagerbti pilietinės visuomenės organizacijas, ūkio subjektus ir asmenis, kurie ES 
teritorijoje arba Jungtinėje Karalystėje ėmėsi efektyvių ir kūrybiškų veiksmų kovai su COVID-19 ir su 
pandemijos padariniais, parodydami drąsą, įsipareigojimą, solidarumą ir neįtikėtiną atsakomybės 
jausmą.  
 

3. Atrankos kriterijai 
 

3.1 Tinkami kandidatai 
 
EESRK konkurse pilietinio solidarumo premijai gauti vienodomis sąlygomis gali dalyvauti visi 
fiziniai asmenys ir privatinės teisės subjektai toliau nurodytomis sąlygomis. Valdžios institucijos, 
vyriausybinės organizacijos ir kitos viešosios įstaigos dalyvauti negali. 
 
Informacija kandidatams iš JK: 2020 m. vasario 1 d. įsigaliojus ES ir Jungtinės Karalystės 

susitarimui dėl išstojimo3, visų pirma jo 127 straipsnio 6 daliai, ir 137 bei 138 straipsniams, laikoma, 

kad nuorodos į Europos Sąjungos valstybėje narėje gyvenančius arba įsisteigusius fizinius arba 
juridinius asmenis apima ir Jungtinėje Karalystėje gyvenančius arba įsisteigusius fizinius arba 
juridinius asmenis. Todėl Jungtinės Karalystės gyventojai ir subjektai šiame konkurse dalyvauti gali.  
 

1) Fiziniai asmenys 
Kalbant apie šią premiją, fiziniai asmenys yra asmenys arba asmenų grupės, veikiantys kartu ir 
neturintys sutartinių ryšių. Į premiją gali pretenduoti ES piliečiai, nepriklausomai nuo jų 
gyvenamosios šalies. Į premiją gali pretenduoti ir trečiųjų- šalių piliečiai, jei jie ES teritorijoje gyvena 
teisėtai. Asmenų grupės privalo paskirti vieną fizinį asmenį, kuris būtų kontaktinis asmuo (atstovas) su 
premija susijusiais administraciniais ir finansiniais klausimais.  
 
Konkurse dalyvauti negali EESRK nariai, CCMI atstovai, ES institucijų ir kitų ES įstaigų darbuotojai, 
vertinimo komiteto nariai ir jų artimieji. 
 

2) Privatinės teisės subjektai 
Premija gali būti apdovanotos visos pilietinės visuomenės organizacijos, oficialiai įregistruotos 
Europos Sąjungoje ir veikiančios vietos, nacionaliniu, regioniniu ar Europos lygmeniu. Kalbant apie 
šią premiją, pilietinės visuomenės organizacijos, kaip apibrėžta EESRK nuomonėje Organizuotos 
pilietinės visuomenės vaidmuo ir indėlis į Europos integraciją, yra „organizacinių struktūrų, kurių 
narių tikslai ir atsakomybė yra visuotinės svarbos ir kurie yra tarpininkai tarp valstybės institucijų ir 

piliečių, visuma“4. Jos aktyviai dalyvauja sprendžiant viešuosius reikalus atsižvelgdamos į joms 

                                                      
3

  Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės 
energijos bendrijos (OL L 29, 2020 1 31, p. 7). 

4
 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė Organizuotos pilietinės visuomenės vaidmuo ir indėlis į Europos 

integraciją, CESE 851/1999, 1999 m. rugsėjo 22 d.(OL C 329, 1999 11 17, p. 30). 
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aktualius dalykus ir remdamosi savo konkrečiomis žiniomis, gebėjimais ir veiklos galimybėmis. Jos 
veikia savarankiškai, o jų nariai, atstovaujantys plačiajai visuomenei, yra įsipareigoję dalyvauti šių 
organizacijų veikloje ir renginiuose. Į apibrėžtį patenka vadinamieji darbo rinkos dalyviai (socialiniai 
partneriai, socialiniams ir ekonominiams subjektams atstovaujančios organizacijos, žmones bendram 
tikslui vienijančios nevyriausybinės organizacijos (aplinkos apsaugos organizacijos, žmogaus teisių 
organizacijos, vartotojų asociacijos, labdaros organizacijos, kultūros organizacijos, švietimo ir 
mokymo organizacijos ir kt.)), bendruomeninės organizacijos (t. y. vietos lygmeniu įsteigtos 
organizacijos, kurios siekia nariams svarbių tikslų, pavyzdžiui, jaunimo organizacijos, šeimų 
asociacijos ir visos organizacijos, per kurias piliečiai dalyvauja vietos ir savivaldybių gyvenime) ir 
religinės bendruomenės. Į premiją taip pat gali pretenduoti teisės arba norminiais aktais įsteigtos 
pilietinės visuomenės organizacijos, kuriuose narystė yra visiškai arba iš dalies privaloma (pvz., 

profesinės asociacijos)5. 

 
Kalbant apie šią premiją, bendrovės arba įmonės tai pelno siekiantys subjektai, įsteigti pagal civilinę 
arba komercinę teisę, įskaitant kooperatines bendroves, ir kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą 
reglamentuoja privatinė teisė. Bendrovės ir įmonės gali dalyvauti konkurse, jeigu jos yra įsteigtos 
pagal valstybių narių įstatymus ir turi registruotą buveinę, centrinę administraciją arba pagrindinę 
verslo vietą ES teritorijoje.  
 

3.2 Tinkamos iniciatyvos 
 
Konkretus pilietinio solidarumo premijos tikslas – apdovanoti už ES teritorijoje arba Jungtinėje 

Karalystėje įgyvendintas veiksmingas ir kūrybiškas iniciatyvas, skirtas padėti įveikti COVID-19 
krizę ir įvairias jos pasekmes.  
 
Kad galėtų pretenduoti, iniciatyvos turi atitikti tris toliau išvardytus kriterijus:  

 jomis negali būti siekiama pelno, pavyzdžiui, tai turi būti nesavanaudiškos iniciatyvos, 
labdaros projektai, individuali ar įmonių savanoriška veikla ir t. t.; 

 jos jau turi būti įgyvendintos arba gali būti dar vykdomos 2020 m. rugsėjo 30 d. (tai 
galutinė paraiškų teikimo data); 

 jos turi būti tiesiogiai susijusios su krize, t. y. turi būti konkrečiai skirtos kovoti su COVID-
19 ir (arba) šalinti įvairias krizės pasekmes. 
 

Pretenduoti negali šios iniciatyvos: 

 komercinės iniciatyvos (t. y. iniciatyvos, kuriomis siekiama pelno); 

 iniciatyvos, kurioms skiriama daugiau kaip 50 proc. viešojo finansavimo; 

 iniciatyvos, kurios yra planuojamos, bet dar nepradėtos įgyvendinti 2020 m. rugsėjo 30 d. (tai 
galutinė paraiškų teikimo data);  

 iniciatyvos, kurias kandidatai jau buvo įgyvendinę iki COVID-19 protrūkio ir kurios nėra 
tiesiogiai susijusios su šiuo koronavirusu ir jo pasekmėmis. Tačiau anksčiau pradėtos 
iniciatyvos, kurios buvo pritaikytos siekiant greitai reaguoti į papildomus jų tikslinių grupių 

                                                      
5

 Tai taikoma, pavyzdžiui, Austrijos darbo rinkos dalyviams. 
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poreikius ir padėjusios tinkamai spręsti dėl koronaviruso pandemijos kilusias naujas ar 
išaugusias problemas, yra tinkamos;  

 dokumentavimo ir (arba) informavimo ir (arba) informuotumo didinimo veikla, žurnalistika, 
bet kokios rūšies ir formos literatūros arba moksliniai leidiniai, audiovizualiniai produktai ir 
bet kokios rūšies meno kūriniai. 

 
Paprašius, kandidatas pateikia siūlomos iniciatyvos tinkamumo įrodymus. EESRK gali atmesti 
paraišką, jeigu atitinkami dokumentai nepateikiami laiku. 
 
Į premiją pretenduojančios iniciatyvos gali apimti įvairias temas, pavyzdžiui (sąrašas nebaigtinis):  
 

 veiksmai, susiję su sveikata, sveikatos įranga, medicinos prietaisais, pagalba ir priežiūra; 

 laikinos iniciatyvos, kuriomis siekiama sušvelninti tiesioginį koronaviruso krizės poveikį ir 
patenkinti neatidėliotinus tikslinių grupių poreikius;  

 konkrečios priemonės, skirtos padėti labiausiai skurstantiems, palankių sąlygų neturintiems ar 
pažeidžiamiems asmenims ar jų grupėms (įskaitant pabėgėlius), apsaugoti juos nuo pačios 
ligos ir sušvelninti krizės poveikį; 

 iniciatyvos, susijusios su konkrečių tikslinių grupių padėtimi izoliavimo laikotarpiu; 

 iniciatyvos, kuriomis siekiama įveikti ekonominius ir profesinius sveikatos krizės padarinius; 

 iniciatyvos, kuriomis remiamas Europos ekonomikos arba konkrečių sektorių veiklos 
gaivinimas po pandemijos; 

 iniciatyvos, kuriomis siekiama padidinti reagavimo pajėgumus būsimos panašios krizės atveju. 
 

4. Paraiškų teikimo tvarka ir terminai 
 
Paraiškos teikiamos užpildant elektroninę paraiškos formą (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). 
Tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su užregistruotomis techninėmis problemomis, EESRK gali 
leisti kandidatams teikti paraiškas e. paštu, faksu arba įprastu paštu. 
 
Paraiškoje reikia nurodyti visą vertinimo komitetui reikalingą informaciją, kuri leistų: 
 

 įsitikinti, kad kandidatas atitinka oficialius dalyvavimo kriterijus; 

 įsitikinti, kad kandidatas yra susipažinęs su draudimo dalyvauti procedūroje kriterijais; 

 užtikrinti, kad kandidatas sutinka su nuostatomis dėl atsakomybės, patikrinimų, auditų ir 
taikomos teisės; 

 įvertinti konkrečius visų kandidatų nuopelnus pagal apdovanojimo skyrimo kriterijus. 
 
Šiuo tikslu su kiekviena paraiška pateikiama tinkamai užpildyta ir pasirašyta sąžiningumo deklaracija 
dėl draudimo dalyvauti konkurse kriterijų ir reikalavimų atitikimo kriterijų (1 priedas). 
 
Prieš išrenkant laimėtojus, EESRK kandidatų paprašys atsiųsti tinkamai užpildytą ir pasirašytą teisės 
subjekto formą ir finansinių duomenų formą ir atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus. Šios 
formos atitinkamai pateikiamos:  
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en 
ir  
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https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en. 
 
Paraiškos gali būti parengtos bet kuria oficialiąja ES kalba. Vis dėlto, kad vertinimo procesas vyktų 
sparčiau, EESRK pageidautų paraiškos formą gauti anglų arba prancūzų kalba. 
 
Pateikdamas paraišką konkurso dalyvis sutinka su visomis konkurso dokumentuose nurodytomis 
sąlygomis ir prireikus atsisako savo bendrųjų ir specialių sąlygų. 
 
Galutinis paraiškų pateikimo terminas yra 2020 m. rugsėjo 30 d. 12.00 val. (Briuselio laiku). 
 
EESRK nesvarstys paraiškų, pateiktų praėjus paraiškų teikimo terminui. Kandidatams primygtinai 
rekomenduojama nelaukti iki paskutinės paraiškų pateikimo termino dienos, nes dėl didelės 
interneto apkrovos arba dėl interneto ryšio sutrikimų gali kilti problemų siunčiant paraišką. EESRK 
neatsako už bet kokį vėlavimą dėl tokių trikdžių. 
 
Kandidatai gali pateikti tik vieną paraišką. Paraiškos formoje kandidatai turi pasirinkti vieną iš 
29 kategorijų, priklausomai nuo jų projekto geografinės aprėpties ir nepriklausomai nuo jų 
gyvenamosios vietos ar įsisteigimo valstybės narės. 1–27 kategorijos skirtos projektams, kurie 
įgyvendinami vienoje iš valstybių narių, 28 kategorija – projektams, kurie įgyvendinami Jungtinėje 
Karalystėje, o 29 kategorija – tarpvalstybiniams arba europiniams projektams.  
 
Dalyvavimas konkurse yra nemokamas. Jei rengdamas ir siųsdamas paraišką konkretus kandidatas 
patirs išlaidų, jos nebus atlygintos. 
 
Pateikę paraišką kandidatai ekrane pamatys žinutę, kuria jiems bus padėkota už paraišką ir pasiūlyta 
galimybė ją atsispausdinti arba išsaugoti PDF formatu.  
 

5. Vertinimas ir apdovanojimas 
 

5.1 Vertinimo etapai 
 
Iniciatyvas vertins ekspertų grupė (vertinimo komitetas), kuriam yra taikomi Finansiniame 

reglamente6 nustatyti reikalavimai dėl interesų konflikto.  

 
EESRK pasilieka teisę neatskleisti vertinimo komiteto narių tapatybės; tačiau ji gali būti atskleista po 
apdovanojimo. 
 
Visą konkurso laikotarpį dalyviai neturėtų kreiptis į vertinimo komiteto narius dėl jokių su premija 
susijusių klausimų. Už tokio pobūdžio bandymus kandidatai bus šalinami iš konkurso. 
 
Vertinimo komiteto sprendimai yra galutiniai, privalomi ir neginčytini. 

                                                      
6

 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui 
taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, 
(ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 
541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).  
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Vertinimas bus pagrįstas tik pateiktoje paraiškos formoje nurodyta informacija.  
 
Kiekviena iš 29 kategorijų bus vertinama atskirai nuo kitų kategorijų. 
 
Procedūra kiekvienoje kategorijoje vyks penkiais etapais: 
 
(1) kandidatų tinkamumo patikrinimas; 
(2) siūlomų iniciatyvų premijai gauti tinkamumo patikrinimas; 
(3) patikra, ar kandidatai gali dalyvauti konkurse pagal draudimo dalyvauti konkurse kriterijus; 
(4) siūlomų iniciatyvų kokybės vertinimas pagal apdovanojimo skyrimo kriterijus; 
(5) premijos skyrimas. 
 
Tinkamumą, draudimo netaikymą ir kokybę EESRK vertins netaikydamas jokios konkrečios eilės 
tvarkos. Premija skiriama tik visus etapus sėkmingai perėjusiems kandidatams. Iki procedūros 
pabaigos kandidatams grįžtamoji informacija nebus teikiama. Apie rezultatus visiems kandidatams bus 
pranešta kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kai leidimus 
suteikiantis pareigūnas priims sprendimą dėl premijos skyrimo (5 etapas), preliminariai – 2021 m. 
sausio mėn. 
 

5.1.1 Kandidatų tinkamumo patikrinimas 
 
Reikalavimus atitinkantys kandidatai turi tenkinti 3.1 punkto reikalavimus. 
 
Visi kandidatai turi pateikti tinkamai pasirašytą (privatinės teisės subjektų atveju – įgalioto atstovo) 
sąžiningumo deklaraciją (1 priedas) su nurodyta data patvirtindami, kad jie atitinka tinkamumo 
reikalavimus. Ši deklaracija yra deklaracijos dėl draudimo dalyvauti konkurse kriterijų dalis (žr. 
5.1.3 punktą). Todėl kiekvienas kandidatas turi pateikti tik vieną deklaraciją dėl abiejų aspektų. 
 
Remdamasis sąžiningumo deklaracija, EESRK įvertins, ar kandidatai tenkina tinkamumo 
reikalavimus. Prieš skirdamas premiją, EESRK paprašys kandidatų pateikti tinkamai užpildytą ir 
pasirašytą teisės subjekto formą ir patvirtinamuosius dokumentus (žr. 4 punktą). 
 
EESRK pasilieka teisę reikalauti, kad kandidatas pateiktų minėtą formą ir patvirtinamuosius 
dokumentus bet kuriuo vertinimo procedūros metu. Tokiu atveju kandidatas privalo nedelsiant pateikti 
šią formą ir patvirtinamuosius dokumentus. EESRK gali atmesti paraišką, jeigu ši forma ir 
patvirtinamieji dokumentai nebus pateikti laiku. 
 

5.1.2 Iniciatyvų tinkamumo patikrinimas 
 
Į premiją pretenduojančių iniciatyvų tinkamumą EESRK tikrins remdamasis elektronine paraiškos 
forma ir galbūt aiškumo tikslais užduodamas papildomų klausimų. Siūlomos premijai gauti iniciatyvos 
laikomos tinkamomis, jei atitinka 3.2 punkto reikalavimus. Kita kandidato vykdoma veikla nebus 
svarstoma. 
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5.1.3 Patikra, ar dalyviai gali dalyvauti konkurse 
 
Visi kandidatai privalo pateikti tinkamai pasirašytą (privatinės teisės subjektų atveju – įgalioto 
atstovo) sąžiningumo deklaraciją (1 priedas) su nurodyta data patvirtindami, kad jie nėra patekę nė į 
vieną iš Finansinio reglamento 136 ir 141 straipsniuose nurodytų ir sąžiningumo deklaracijoje 
išvardytų padėčių, dėl kurių draudžiama dalyvauti konkurse. 
 
EESRK pasilieka teisę patikrinti, ar kandidatai nėra patekę nė į vieną iš garbės pareiškime išvardytų 
padėčių, dėl kurių draudžiama dalyvauti konkurse, reikalaudamas pateikti garbės pareiškime 
išvardytus patvirtinamuosius dokumentus. Tokiu atveju kandidatas turi pateikti reikiamus dokumentus 
iki EESRK nurodyto termino. EESRK gali atmesti paraišką, jeigu prašomi dokumentai nepateikiami 
laiku. 
 
Kandidatas neprivalo pateikti patvirtinamųjų dokumentų, jei su atitinkamu dokumentu galima 
nemokamai susipažinti viešojoje duomenų bazėje. Kandidatas turi apie tai informuoti EESRK. 
 

5.1.4 Kokybės įvertinimas  
 
Vertinimo komitetas įvertins visų 29 kategorijų paraiškų kokybę atsižvelgdamas į toliau nurodytus 
apdovanojimo skyrimo kriterijus. Vertintojai svarstys tik premijai pasiūlytas iniciatyvas, o ne kitą 
kandidato veiklą. Kiekvienam atskiram kriterijui nėra nustatyta jokia minimali riba. Tačiau kandidatai, 
surinkę mažiau nei 50 proc. didžiausio bendro balų skaičiaus, bus atmesti. 
 

Premijos skyrimo kriterijai Vertinimo taškai 

1 kriterijus. Poveikis ir veiksmingumas 
Pagal šį kriterijų bus vertinamas siūlomos iniciatyvos trumpalaikis ir ilgalaikis 
poveikis ir potencialas įkvėpti kitus Europos subjektus, t. y. iniciatyvą taikyti 
arba pritaikyti tos pačios kategorijos naudos gavėjams arba kitos kategorijos 
naudos gavėjams toje pačioje arba kitoje ES valstybėje narėje. Šiomis 
aplinkybėmis iniciatyva bus vertinama atsižvelgiant į tai, kaip panaudoti 
žmogiškieji ir finansiniai ištekliai padėjo padaryti poveikį tikslinei grupei. Taip 
pat bus atsižvelgta į galimybę iniciatyva skleisti gerąja patirtį. 

70 taškų 

2 kriterijus. Inovatyvumas ir kūrybiškumas 
Pagal šį kriterijų bus vertinamas siūlomos iniciatyvos kūrybiškumas, 
unikalumas ir inovatyvumo lygis atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes. Šiame 
kontekste inovacijos reiškia tiek naujas idėjas, tiek ir naujus ar geresnius būdus 
įgyvendinti esamą sprendimą ar metodą arba priderinti jį prie kitokių 
aplinkybių ar skirtingai tikslinei grupei.  

30 taškų 

Iš viso taškų 
100 taškų 

(mažiausiai 
50 taškų) 
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5.1.5 Premijos suteikimas 
 
Premiją Komitetas skirs remdamasis vertinimo komiteto pateiktais vertinimais; ekspertai galės laisvai 
spręsti, ar rekomenduoti teikti apdovanojimus, ar ne, priklausomai nuo jų atlikto konkursui pateiktų 
darbų kokybės įvertinimo. 
 
EESRK gali skirti ne daugiau kaip 29 apdovanojimus (po vieną kiekvienai kategorijai) geriausiai 
įvertintiems kandidatams (t. y. kandidatams, kurie gavo geriausią bendrą įvertinimą) savo atitinkamoje 
kategorijoje.  
 

6. Prizinis fondas 
 
Komitetas planuoja skirti ne daugiau kaip 29 premijas. Kiekvienos premijos vertė – 10 000 EUR. 
Komitetas nebūtinai turi skirti visas 29 premijas. EESRK gali nuspręsti neskirti pilietinio solidarumo 
premijos. 
 
Premijos įteikimo ceremonija vyks 2021 m. sausio mėn. EESRK plenarinės sesijos metu. Į 
apdovanojimo ceremoniją bus pakviestas vienas kiekvienos laimėjusios iniciatyvos atstovas. Jų 
kelione ir apgyvendinimu pasirūpins EESRK pagal taisykles, kurios laimėtojams bus praneštos 
tinkamu laiku. 
 
Premijos bus išmokamos banko pavedimu per 30 dienų nuo premijos įteikimo ceremonijos, su sąlyga, 
kad laimėtojai pateikė visus reikalaujamus dokumentus. Naudodamiesi premijos pinigais laimėtojai 
privalo būti sumokėję taikomus mokesčius ir rinkliavas. 
 

7. Asmens duomenys 
 
Asmens duomenys, nurodyti paraiškos dokumentuose (pvz., pavardė, vardas ir adresas) bus tvarkomi 
vadovaujantis Reglamentu (ES) 45/201 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, 

organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo7. 

Jeigu nenurodyta kitaip, atsakymus į klausimus ir pateiktus asmens duomenis, reikalingus paraiškai 
įvertinti pagal konkurso taisykles, Komunikacijos ir tarpinstitucinių ryšių departamentas tvarkys tik 
šiuo tikslu. Išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama priede (2 priedas). 
 
Jeigu kandidatas yra vienoje iš Finansinio reglamento 136 straipsnyje arba garbės pareiškime nurodytų 
situacijų, jo asmens duomenys gali būti užregistruoti Ankstyvo nustatymo ir draudimo dalyvauti 
procedūroje sistemoje (EDES). Daugiau informacijos pateikta privatumo pareiškime 
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE. 
 

                                                      
7

 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos 
institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 93). 
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8. Viešinimo įsipareigojimai 
 
Nepažeidžiant 7 punkto nuostatų, kandidatai suteikia EESRK teisę bet kuria kalba ir bet kuria 
žiniasklaidos priemone ir būdu skelbti visuomenei kandidatų vardus, pavardes, jų veiklą ir 
nugalėtojams skirtų premijų dydį. 
 
Pranešimuose ar leidiniuose nugalėtojams skelbiant apie savo veiklą, už kurią buvo skirta premija, 
būtina nurodyti, kad ši veikla apdovanota EESRK pilietinio solidarumo premija. Šis įsipareigojimas 
taikomas vienerius metus nuo premijos skyrimo datos. 
 

9. Atsakomybė 
 
Kandidatams tenka visa atsakomybė už skundus dėl su premija susijusios veiklos. 
 

10. Patikros ir auditas 
 
Laimėtojai turi sutikti, kad būtų atliktos EESRK, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ir 
Audito Rūmų patikros bei auditas, kaip nurodyta Finansinio reglamento 129 straipsnyje, taip pat 
sutikti laikytis su konkursu ir gauta premija susijusios informacijos viešinimo įpareigojimų, kaip 
nurodyta 8 punkte. 
 

11. Taikoma teisė, skundai ir kompetentingas teismas 
 
Pilietinio solidarumo premijai taikoma ES teisė, prireikus ją papildo Belgijos nacionalinė teisė. 
 
Pastabos dėl premijos skyrimo procedūros gali būti teikiamos premiją skiriančiai institucijai 
naudojantis 13 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis. 
 
Jei kandidatai mano, kad susidūrė su netinkamo administravimo atveju, per dvejus metus nuo dienos, 
kurią jie sužino apie faktus, kuriais pagrįstas skundas, jie gali pateikti skundą Europos ombudsmenui 
(žr. http://www.ombudsman.europa.eu). 
 
Teismas, atsakingas už klausimus, susijusius su šia premija, yra Europos Sąjungos Bendrasis Teismas: 
 

General Court of the European Union  
Rue du Fort Niedergrünewald 
L-2925 Luxembourg 
Tel.: +352 43031  Faks. +352 430 32100 
E. paštas GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu 
Interneto svetainė http://curia.europa.eu 

 
Informacijos apie skundų teikimo tvarką galima gauti pirmiau nurodytu adresu. 
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12. Nuobaudos 
 
Nuobaudos, laikantis Finansinio reglamento 136 straipsnyje nustatytų sąlygų, dalyviams, kurie pateikė 
neteisingus pareiškimus (garbės pareiškimas, 1 priedas) arba padarė pažeidimų ar sukčiavo, gali būti 
skirtos finansinės nuobaudos, kurios sudaro 1–10 proc. premijos vertės, ir taikomi sprendimai drausti 
su jais sudaryti sutartis, skirti dotacijas ir dalyvauti konkursuose, finansuojamuose iš Sąjungos 
biudžeto. 
 

13. Papildoma informacija 
 
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės adresu EESCprize@eesc.europa.eu. 
 
Klausimai ir atsakymai, kurie gali būti aktualūs ir kitiems kandidatams, bus paskelbti EESRK 
interneto svetainės puslapyje, skirtame Pilietinio solidarumo premijai 
(www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize). EESRK rekomenduoja kandidatams reguliariai lankytis 
konkurso interneto svetainėje, kurioje pateikiama pati naujausia informacija. 
 

_____________ 
 


