2021 M. EESRK PILIETINĖS VISUOMENĖS PREMIJOS KONKURSO
TAISYKLĖS
Skiriama už išskirtines pilietinės visuomenės iniciatyvas
VEIKSMAI KLIMATO KAITOS SRITYJE
1.

Už ką skiriama Pilietinės visuomenės premija ir koks jos pagrindinis tikslas?

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (toliau – EESRK arba Komitetas) šiuo kasmet
skiriamu apdovanojimu siekia įvertinti ir paskatinti pilietinės visuomenės organizacijų ir (arba)
privačių asmenų, svariai prisidėjusių propaguojant europinę tapatybę ir integraciją, iniciatyvas.
Todėl pagrindinis apdovanojimo tikslas – ugdyti suvokimą, kad pilietinės visuomenės organizacijos
ir (arba) privatūs asmenys gali padėti kurti europinę tapatybę ir plėtoti pilietiškumą, įtvirtindami
bendras vertybes, kuriomis remiasi Europos integracija.
2.

2021 m. EESRK pilietinės visuomenės premijos tema – veiksmai klimato kaitos srityje

Klimato kaita yra lemiamas iššūkis žmonijai XXI amžiuje, nes šiuo metu esame pasiekę kritinį tašką.
Akivaizdu, kad pasaulis dar nedaro pakankamos pažangos, kad būtų įgyvendintas Paryžiaus
susitarimas dėl klimato kaitos ir JT darnaus vystymosi tikslai. Klimato kaitos sustabdymas turi būti
bendras tikslas pasauliniu mastu. Tam reikia, kad visos valstybės ir visi subjektai stengtųsi
neutralizuoti poveikį klimatui. Europa siekia rodyti pavyzdį, kaip pasaulinė lyderė klimato politikos
srityje. Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen pristatytas Komunikatas dėl Europos žaliojo
kurso ir juo prisiimtas tvirtas įsipareigojimas iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui – buvo sutiktas
kaip naujas lyderystės ženklas, siekiant visame pasaulyje skatinti plataus užmojo klimato ir aplinkos
politiką. Patvirtindama privalomą ES tikslą iki 2030 m. mažiausiai 55 proc., palyginti su 1990 m.,
sumažinti grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 2020 m. gruodžio mėn. Europos
Vadovų Taryba ryžtingai nukreipė ES eiti poveikio klimatui neutralizavimo keliu. Buvo aiškiai
pasakyta, kad norint teisingai ir įtraukiai neutralizuoti poveikį klimatui „reikia naujo pakto, kad
įvairiausių pažiūrų piliečiai rastų bendrą kalbą su nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos valdžios
institucijomis, pilietine visuomene ir pramonės atstovais, glaudžiai bendradarbiaujančiais su ES
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institucijomis ir patariamaisiais organais“1. Tvirtas įsipareigojimas iki 2050 m. neutralizuoti poveikį
klimatui suteikia pozityvią perspektyvą ES indėliui į 26-ąją UNFCCC šalių konferenciją (COP 26)
Glazge. Europa turi įrodyti, kad gerovės ekonomika, sauganti ekosistemas bei biologinę įvairovę ir
užtikrinanti teisingą perėjimą prie neutralų poveikį klimatui darančio gyvenimo būdo, yra įmanoma ir
naudinga visiems.
Akivaizdu, kad Europos žaliojo kurso sėkmei ir Paryžiaus susitarimo tikslų įgyvendinimui labai
svarbūs visų subjektų veiksmai ir įsipareigojimai. Pastaraisiais metais EESRK ne kartą pabrėžė šią
viziją. Klimato politika pagal principą „iš apačios į viršų“ gali paskatinti aukštesnius tikslus klimato
srityje. Klimato paktas, grindžiamas su klimato kaita kovojančių visų lygmenų subjektų tikro
dalyvavimo bei atsakomybės principais, gali būti priemonė ES užmojams klimato kaitos srityje
įgyvendinti. Juo turėtų būti siekiama užtikrinti žmonių įgalėjimą tyrinėjant, eksperimentuojant ir
pateikiant parodomųjų pavyzdžių keisti sistemas, dėl kurių atsidūrėme ties klimato krize.
Pastaraisiais metais visoje ES buvo pradėta tūkstančiai vietos lygmens iniciatyvų, nes pilietinės
visuomenės organizacijos, bendruomenės ir piliečiai vis dažniau imasi spręsti problemas, o ne jas
gilinti. Šie subjektai atlieka labai svarbų vaidmenį skatinant vietos pereinamuosius procesus,
pertvarkant vietos ekonomiką ir padedant keisti normas ir elgseną. Šiais veiksmais jie mažina savo
anglies dioksido ir ekologinį pėdsaką iki gerokai mažesnio lygio nei įprasta šiuolaikinėse
bendruomenėse. Pilietinė visuomenė ryžtingai ragina imtis platesnio užmojo ir skubių kovos su
klimato kaita veiksmų. Dramatiškiausia šių raginimų išraiška yra jaunimo protestai dėl klimato kaitos.
Jaunimas vis aktyviau siūlo klimato krizės sprendimus.
EESRK yra labai susirūpinęs dėl klimato kaitos ir tvirtai įsipareigojo remti veiksmus, susijusius su
poveikio klimatui neutralizavimu. Komitetas taip pat yra labai dėmesingas jaunimo poreikiams ir
keletą kartų suteikė forumą klimato aktyvistams, kad jie galėtų plačiau paskleisti savo poziciją. 2021
m. kovo mėn. EESRK kasmetinis pavyzdinis renginys „Tavo Europa, tavo balsas!“, kuriame dalyvauja
daugiau kaip šimtas moksleivių iš visų ES valstybių narių, Jungtinės Karalystės ir šalių kandidačių,
vyko pagal UNFCCC šalių konferencijos modelį ir suteikė dalyviams galimybę prisidėti prie klimato
kaitos klausimų sprendimo, be kita ko, socialiniuose tinkluose sisteminės kaitos tema surengtame
renginyje, skirtame klimato paktui ir jaunimo angažavimui. Renginio išvados buvo pateiktos kitoms
ES institucijoms. Be to, moksleivių pasiūlymai, kokių veiksmų imtis, bus pristatyti kas dvejus metus
rengiamame Europos Parlamento jaunimo renginyje 2021 m. gegužės mėn. Strasbūre, taip pat
prestižiniame Europos jaunimo aukščiausiojo lygio susitikime klimato klausimais, kurį EESRK ketina
organizuoti kartu su Europos Parlamentu (renginio laikas priklausys nuo COVID pandemijos raidos,
renginys jau buvo atidėtas iš 2021 m. vasaros).
Per pastaruosius kelerius metus EESRK priėmė keletą nuomonių, kuriose daugiausia dėmesio skirta,
pirma, socialinio dialogo poreikiui siekiant teisingo ir spartaus perėjimo prie nulinio anglies dioksido
kiekio pasaulio ir, antra, indėliui, kuriuo pagal principą „iš apačios į viršų“ grindžiamos pilietinės
visuomenės iniciatyvos gali prisidėti prie poveikio klimatui neutralizavimo. Pavyzdžiui, nuomonėje

1

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetui ir Regionų komitetui „Europos žaliasis kursas“, COM(2019) 640 final, p. 2.
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Nevalstybinių subjektų veiksmų klimato kaitos srityje skatinimas2, Komitetas apgailestavo, kad
„dauguma veiksmų klimato kaitos srityje Europoje nėra pripažįstami Europos lygmeniu arba šis
pripažinimas yra silpnas“. Be to, Komitetas pažymėjo, kad veiksmingų, inovatyvių ir kūrybiškų
veiksmų klimato kaitos srityje pripažinimas ir akcentavimas, pavyzdžiui, apdovanojant itin sėkmingas
klimato politikos priemones konkrečiose teminėse srityse, „gali būti ekonomiškai efektyvi naujų
veiksmų skatinimo ir dabartinių veiksmų rėmimo priemonė“. Tokiomis aplinkybėmis Komitetas taip
pat pabrėžė, kad svarbu „ne tik nušviesti ir parodyti veiksmus, bet ir reaguoti į nevalstybinių subjektų
poreikius skatinant naujas valstybinių ir nevalstybinių subjektų partnerystes, sudarant palankesnes
sąlygas nevalstybiniams subjektams mokytis vieniems iš kitų ir keistis rekomendacijomis [...]“.
EESRK savo tiriamojoje nuomonėje ir keliose ankstesnėse nuomonėse pateikė labai konkrečių
pasiūlymų dėl Europos klimato pakto3. Pagal šį paktą įsteigus ES kovos su klimato kaita finansavimo
forumą būtų skatinami realūs tarpusavio mokymosi procesai, galimybės gauti finansavimą ir kliūčių
šalinimas. EESRK narių skyrimas ES lygmens ambasadoriais teritoriniuose vienetuose, kuriems jie
atstovauja, padėtų stiprinti šį paktą, remiantis plačiais narių tinklais pilietinėje visuomenėje. Be to,
jaunimo dalyvavimo klimato ir tvarumo srityje mechanizmai, kaip antai jaunimo apskritojo stalo
diskusijos klimato ir tvarumo klausimais, turėtų būti neatsiejama šio pakto dalis, kurią įgyvendinti
padėtų jaunimo organizacijos.
Būtent todėl EESKR nusprendė savo 12-ąją pilietinės visuomenės premiją teikti pilietinės visuomenės
organizacijoms ar asmenims, kurie ES teritorijoje ėmėsi veiksmingų, inovatyvių ir kūrybiškų klimato
srities veiksmų, siekdami skatinti teisingą perėjimą į mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir
klimato kaitai atsparios ekonomikos. Tokiu būdu apdovanojimu taip pat bus pabrėžiamas pilietinės
visuomenės indėlis į Europos žaliąjį kursą.
3.

Atrankos kriterijai

3.1

Tinkami kandidatai

EESRK Pilietinės visuomenės premija gali būti apdovanotos visos pilietinės visuomenės
organizacijos, oficialiai įregistruotos Europos Sąjungoje ir veikiančios vietos, nacionaliniu, regioniniu
ar Europos lygmeniu. Ji taip pat gali būti skiriama atskiriems asmenims.
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 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
2
3

4

EESRK nuomonė Nevalstybinių subjektų veiksmų klimato kaitos srityje skatinimas, OL C 227, 2018 6 28, p. 35.
EESRK nuomonė Europos klimato paktas, EESRK nuomonė Struktūruoto jaunimo dalyvavimo skatinimas ES sprendimų klimato ir
tvarumo klausimais priėmimo procese (nuomonė savo iniciatyva), EESRK nuomonė Nevalstybinių subjektų galimybių pasinaudoti
kovos su klimato kaita finansavimu gerinimas.
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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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 aktais
arba norminiais aktais įsteigtos pilietinės visuomenės organizacijos, kuriuose narystė yra visiškai arba
iš dalies privaloma (pvz., profesinės asociacijos)5.
Privatūs asmenys yra fiziniai asmenys. 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. Premija taip pat gali būti skirta asmenų grupėms, veikiančioms kartu be sutartinių santykių.
Grupės turi 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 komisijos nariai ir jų artimieji.
3.2

Tinkamos iniciatyvos

Skiriant 2021 m. Pilietinės visuomenės premiją siekiama konkretaus tikslo – apdovanoti už
veiksmingas, inovatyvias ir kūrybiškas iniciatyvas, vykdomas ES teritorijoje, kurių tikslas –
skatinti teisingą perėjimą į mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir klimato kaitai atsparios
ekonomikos.
Šios iniciatyvos turi būti jau įgyvendintos arba vis dar įgyvendinamos. Iniciatyvos, kurios yra
planuojamos, bet iki 2021 m. birželio 30 d. (galutinis paraiškų pateikimo terminas) dar
nepradėtos įgyvendinti, nėra tinkamos.
Kad atitiktų reikalavimus, veikla ar iniciatyvos turi apimti bent vieną iš toliau išvardytų sričių:


skatinti visapusišką pilietinės visuomenės dalyvavimą ir (arba) pripažinimą pereinant prie
neutralaus poveikio klimatui visuomenės;



skatinti piliečių dalyvavimą diskusijose klimato kaitos klausimais;
rengti ir (arba) įgyvendinti projektus, kuriais būtų įkvėptas ir skatinamas asmenų perėjimas prie
klimatui nekenkiančio gyvenimo būdo vietos aplinkoje ir darbovietėse, įskaitant darbdavių ar
darbuotojų organizacijų vykdomą veiklą;
skatinti vartotojų informuotumą apie klimato kaitą arba elgsenos ir socialinių normų pokyčius
atsižvelgiant į klimato krizę;
rengti ir (arba) įgyvendinti projektus, kuriais skatinama aktyvi klimato politika vietos, regionų,
nacionaliniu ar Europos lygmeniu;






5

Tai taikoma, pavyzdžiui, Austrijos darbo rinkos dalyviams.
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skatinti klimato teisingumą plačiąja prasme, atsižvelgiant į žmogaus teises ir įmonių socialinę
atsakomybę; skatinti sąmoningumą klimato klausimais platesnėje, įvairesnėje ir (arba)
nepalankioje padėtyje esančių ar marginalizuotų asmenų auditorijoje; užtikrinti, kad pereinant
prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos ir visuomenės nė viena gyventojų grupė neliktų
nuošalyje;
propaguoti švietimą klimato kaitos klausimais visų ugdymo lygmenų įstaigose; kurti ir
įgyvendinti projektus, kurie didina vaikų ir jaunimo sąmoningumą klimato kaitos ir jai skirtų
sprendimų požiūriu;
didinti informuotumą apie klimato kaitos poveikį ir propaguoti veiksmus, kuriais siekiama
didinti atsparumą ir prisitaikymą prie klimato kaitos;
skatinti pilietinės visuomenės dalyvavimą įgyvendinant klimato politiką vietos, regionų,
nacionaliniu ar Europos lygmenimis;
puoselėti aktyvų pilietiškumą ir įgalėjimą dalyvaujant projektuose, kurie skatina teisingą
pertvarką ir kuria naujus piliečių sąveikos būdus, tuo prisidedant prie neutralaus poveikio
klimatui ekonomikos;
skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą siūlant ir įgyvendinant klimato politikos sprendimus, taip
pat užtikrinant jaunimo įgalėjimą įsitraukti į sprendimų priėmimo procesus klimato ir aplinkos
politikos klausimais vietos, regionų, nacionaliniu ar Europos lygmenimis.

Į premiją pretenduoti negali jokie literatūros ar mokslo leidiniai, audiovizualiniai produktai ar meno
kūriniai, nepriklausomai nuo jų pobūdžio ar terpės.
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 atrankos komisijai reikalingą informaciją, kuri leistų:





išsiaiškinti, ar atitinkamos pilietinės visuomenės organizacijos arba privatūs asmenys atitinka
nustatytus oficialius dalyvavimo kriterijus;
išsiaiškinti, ar atitinkamos pilietinės visuomenės organizacijos arba privatūs asmenys atitinka
nustatytus draudimo dalyvauti kriterijus;
užtikrinti, kad atitinkamos pilietinės visuomenės organizacijos arba privatūs asmenys 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, kandidatų bus paprašyta atsiųsti tinkamai užpildytą ir pasirašytą teisės
subjekto formą ir finansinių duomenų formą ir atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus. Šios
formos pateikiamos:
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
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ir
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.
Paraiškas galima teikti iki 2021 m. birželio 30 d., trečiadienio, 10.00 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. Dalyvavimas konkurse yra nemokamas. Jei rengdamas ir
siųsdamas paraišką konkretus kandidatas patirs išlaidų, jos nebus atlygintos.
Kandidatai ekrane pamatys žinutę, kuria jiems bus padėkota už paraišką ir pasiūlyta galimybė ją
atsispausdinti arba išsaugoti PDF formatu.
5.

Vertinimas ir apdovanojimo skyrimas

5.1

Vertinimo etapai

Vertinimą atliks 10 narių ekspertų grupė (vertinimo komisija), kuriai yra taikomi Finansiniame
reglamente nustatyti reikalavimai dėl interesų konflikto6. Vertinimas bus pagrįstas tik pateiktoje
paraiškos formoje nurodyta informacija.
EESRK pasilieka teisę neatskleisti vertinimo komisijos narių tapatybės.
Visą konkurso laikotarpį dalyviai neturėtų kreiptis į vertinimo komisijos narius dėl jokių su premija
susijusių klausimų. Už tokio pobūdžio bandymus bus pašalinama iš konkurso.
Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai, privalomi ir neginčytini.
Procedūra vyks penkiais etapais:
(1)
(2)
6

kandidatų tinkamumo patikrinimas;
siūlomų iniciatyvų premijai gauti tinkamumo patikrinimas;
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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(3)
(4)
(5)

patikrinimas, ar kandidatai gali dalyvauti konkurse pagal draudimo dalyvauti konkurse
kriterijus;
siūlomų iniciatyvų kokybės vertinimas pagal apdovanojimo skyrimo kriterijus;
premijos skyrimas.

Tinkamumą, draudimo netaikymą ir kokybę EESRK įvertins atsitiktine eilės tvarka. Premija
suteikiama tik visus etapus 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 priima
sprendimą dėl premijos skyrimo (5 etapas), preliminariai – 2021 m. lapkričio mėn. pabaigoje.
5.1.1 Kandidatų tinkamumo patikrinimas
Reikalavimus atitinkantys kandidatai turi tenkinti 3.1 punkto reikalavimus.
Visi kandidatai turi pateikti tinkamai pasirašytą (pilietinės visuomenės organizacijų 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, jis paprašys kandidatų pateikti tinkamai užpildytą ir pasirašytą
teisės subjekto formą ir patvirtinamuosius dokumentus (žr. 4 punktą).
EESRK pasilieka sau 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
Siūlomų premijai gauti iniciatyvų tinkamumas bus tikrinamas remiantis elektronine paraiškos forma.
Siūlomos premijai gauti iniciatyvos laikomos tinkamomis, jei atitinka 3.2 punkto reikalavimus. Kita
kandidato vykdoma veikla nebus svarstoma.
5.1.3 Patikra, ar dalyviai gali dalyvauti konkurse
Visi kandidatai privalo pateikti tinkamai pasirašytą (pilietinės visuomenės organizacijų 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 sau teisę patikrinti, ar kandidatai nėra patekę nė į vieną iš sąžiningumo deklaracijoje
išvardytų padėčių, dėl kurių draudžiama dalyvauti konkurse, reikalaudamas pateikti sąžiningumo
deklaracijoje išvardytus patvirtinamuosius dokumentus. Tokiu atveju kandidatas turi pateikti
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reikiamus dokumentus iki EESRK nurodyto termino. EESRK gali atmesti paraišką, jeigu prašomi
dokumentai nepateikiami laiku.
Kandidatas neprivalo pateikti patvirtinamųjų dokumentų, jei informuoja EESRK, kad su atitinkamu
dokumentu galima nemokamai susipažinti viešojoje duomenų bazėje.
5.1.4 Kokybės įvertinimas
Vertinimo komisija įvertins paraiškų kokybę atsižvelgdama į toliau nurodytus apdovanojimo skyrimo
kriterijus. Vertintojai svarstys tik premijai pasiūlytas iniciatyvas, o ne kitą kandidato veiklą.
Kiekvienam individualiam kriterijui netaikoma jokia minimali riba. Tačiau kandidatai, surinkę mažiau
nei 50 proc. didžiausio bendro balų skaičiaus, bus atmesti.
Premijos skyrimo kriterijai
1 Kriterijus. Ilgalaikis poveikis
Pagal šį kriterijų bus vertinamas siūlomos iniciatyvos potencialas daryti
ilgalaikį poveikį ir įkvėpti kitus Europos subjektus, t. y. ją taikyti arba
pritaikyti tos pačios kategorijos naudos gavėjams arba kitos kategorijos naudos
gavėjams toje pačioje arba kitoje ES valstybėje narėje. Šiame kontekste
poveikis bus vertinamas atsižvelgiant į tai, kokie žmogiškieji ir finansiniai
ištekliai naudojami siūlomai iniciatyvai įgyvendinti.
2 kriterijus. Dalyvavimas ir bendradarbiavimas
Pagal šį kriterijų bus vertinama, pirma, kokiu mastu siūloma iniciatyva
aktyviai įtraukia dalyvius ir naudos gavėjus ir, antra, kokios yra galimybės
keistis gerosios praktikos pavyzdžiais ir didinti informuotumą klausimais,
susijusiais su tema, už kurią skiriama pilietinės visuomenės premija.
3 kriterijus. Inovatyvumas ir kūrybiškumas
Pagal šį kriterijų bus vertinamas siūlomos iniciatyvos kūrybiškumas,
unikalumas ir inovatyvumo lygis atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes.
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. Šiame kontekste taip pat bus
atsižvelgiama į socialines inovacijas.
Iš viso taškų

Vertinimo taškai

35 taškai

35 taškai

30 taškų

100 taškų
(mažiausiai
50 taškų)

5.1.5 Premijos suteikimas
Premiją Komitetas skirs remdamasis vertinimo komisijos pateiktais vertinimais; jos ekspertai galės
laisvai spręsti, ar verta rekomenduoti skirti premijas, priklausomai nuo jų atlikto konkursui pateiktų
darbų kokybės įvertinimo.
EESRK gali skirti ne daugiau kaip penkias premijas penkiems geriausiai įvertintiems kandidatams.
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6.

Prizinis fondas

Komitetas planuoja skirti ne daugiau kaip penkias premijas. Pirmosios premijos vertė – 14 000 EUR.
Antrosios, trečiosios, ketvirtosios ir penktosios premijos suma – 9 000 EUR. Jei pirmąją vietą ex
aequo dalijasi daugiau nei vienas laimėtojas, kiekvienos pirmosios premijos suma bus atitinkamai
11 500 EUR, esant dviem pirmosioms premijoms, 10 600 EUR, esant trims pirmosioms premijoms,
10 250 EUR, esant keturioms pirmosioms premijoms, 10 000 EUR, esant penkioms pirmosioms
premijoms. Komitetas nebūtinai skirs visas penkias premijas. EESRK gali nuspręsti neskirti Pilietinės
visuomenės premijos.
Premijos įteikimo ceremonija bus surengta per EESRK plenarinę sesiją, kuri vyks 2021 m. gruodžio
8–9 d. Į apdovanojimo ceremoniją bus pakviesti du kiekvienos laimėjusios iniciatyvos atstovai. 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. Mokėdami premijos pinigais laimėtojai
privalo sumokėti 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. Išsamesnės informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama priede (2 priedas).
Jeigu kandidato asmens duomenys yra nurodyti vienoje iš Finansinio reglamento 136 straipsnyje
nurodytų situacijų arba pateikti sąžiningumo deklaracijoje, jie 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.
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, nurodant
apdovanojimui siūlomą jų veiklą ir laureatams skirtų premijų dydį.

2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms,
organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas
7
Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB , (OL l 295, 2018 11 21, p. 93).
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Pranešimuose ar leidiniuose laimėtojams skelbiant apie savo veiklą, už kurią buvo skirta premija,
būtina nurodyti, kad ši veikla apdovanota EESRK pilietinės visuomenės premija. Šis įsipareigojimas
taikomas vienerius metus nuo premijos skyrimo datos.
9.

Atsakomybė

Kandidatams tenka visa atsakomybė už skundus dėl su premija susijusios veiklos.
10.

Patikrinimai ir auditas

Laimėtojai turi sutikti, kad būtų atliktas EESRK, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ir
Audito Rūmų patikros bei auditas, kaip nurodyta Finansinio reglamento 129 straipsnyje, ir su
konkursu ir gauta premija susijusios informacijos viešinimo įpareigojimais, kaip nurodyta 8 punkte.
11.

Taikoma teisė, skundai ir kompetentingas teismas

Pilietinės visuomenės 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 sužinojo 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:
Bendrasis Teismas
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Tel. +352 243031
Faks. +352 43032100
E. paštas GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Interneto svetainė http://curia.europa.eu
Informacijos apie skundų teikimo tvarką galima gauti pirmiau nurodytu adresu.
12.

Nuobaudos

Nuobaudos, laikantis Finansinio reglamento 136 straipsnyje nustatytų sąlygų, dalyviams, kurie pateikė
neteisingus pareiškimus (sąžiningumo deklaracija, 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.
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13.

Kita informacija

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės adresu: civilsocietyprize@eesc.europa.eu
Klausimai ir atsakymai, kurie gali būti aktualūs ir kitiems kandidatams, bus paskelbti EESRK
interneto
svetainės
puslapyje,
skirtame
Pilietinės
visuomenės
premijai
(www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). EESRK rekomenduoja kandidatams reguliariai lankytis
konkurso interneto svetainėje, kurioje pateikiama pati naujausia informacija.
_____________
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