REGLEMENT EESC-PRIJS VOOR BURGERSOLIDARITEIT
“Het maatschappelijk middenveld tegen Covid-19”
Beloning van solidariteitsinitiatieven om de Covid-19-noodtoestand en de
gevolgen daarvan in Europa aan te pakken
1.

Doel en algemene strekking van de EESC-prijs voor burgersolidariteit

Voor het Europees Economisch en Sociaal Comité (het "EESC" of het "Comité") is het doel van deze
prijs, die in 2020 als een eenmalige editie in plaats van de jaarlijkse EESC-prijs voor het
maatschappelijk middenveld wordt gelanceerd, om initiatieven zonder winstoogmerk te belonen van
natuurlijke personen en/of privaatrechtelijke instanties die een belangrijke bijdrage hebben geleverd
aan de aanpak van de noodsituatie die door de Covid-19-pandemie is ontstaan.
In het algemeen wil het EESC met deze prijs dus mensen bewust maken en de zichtbaarheid vergroten
van de bijdrage die natuurlijke personen en/of privaatrechtelijke instanties hebben geleverd of leveren
aan de totstandbrenging van een Europese identiteit en solidariteit op een wijze die de
gemeenschappelijke waarden die ten grondslag liggen aan de Europese integratie, kracht bijzet.
2.

Thema van de EESC-prijs voor burgersolidariteit: het maatschappelijk middenveld tegen
Covid-19

De Covid-19-uitbraak en de daaruit voortvloeiende crisis hebben geleid tot een ernstige noodsituatie
die alle niveaus van de samenleving treft. Een en ander vormt een ongekende uitdaging voor de
lidstaten en een aanzienlijke last voor de overheden, de gezondheidsinstellingen, de maatschappelijke
organisaties, de ondernemingen en de Europese burgers.
Nooit eerder sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft de internationale gemeenschap te
kampen gehad met zo'n dramatische crisis wat gezondheidsgerelateerde, menselijke, sociale,
psychologische en economische gevolgen betreft. De pandemie heeft ertoe geleid dat zeer veel mensen
ernstige symptomen vertonen en dat tienduizenden mensen zijn overleden. Door de lockdown en de
maatregelen inzake social distancing die nodig zijn om de verspreiding van het virus in te perken, is
het nog moeilijker geworden om deze menselijke tragedie het hoofd te bieden.
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De gezondheids- en sociale stelsels zijn onder druk komen te staan. De bedrijfsactiviteiten zijn
verstoord door de lockdownmaatregelen die in verschillende landen zijn ingevoerd, wat heeft geleid
tot liquiditeitsproblemen waarbij veel bedrijven moeite hebben om hun leveranciers en werknemers te
betalen. Als gevolg daarvan is de solvabiliteit van bedrijven een zeer belangrijke kwestie geworden,
ook in het licht van de onzekere economische vooruitzichten. Kleine en middelgrote ondernemingen,
startende ondernemingen en zelfstandigen zijn in dit opzicht bijzonder kwetsbaar.
Veel bedrijven hebben werknemers ontslagen, wat heeft geleid tot een sterke daling van de
economische activiteit en een stijging van de werkloosheid. Het risico is groot dat miljoenen banen de
komende maanden verloren gaan en dat gebrek aan werkgelegenheid, aanzienlijk inkomensverlies bij
gezinnen en armoede onder werkenden zullen toenemen. De situatie van mensen met een onzekere
baan en mensen die lijden onder materiële deprivatie zal waarschijnlijk verslechteren.
Gezien de omvang en de evidente grensoverschrijdende dimensie van de coronaviruscrisis en de
uitdagingen die voor ons liggen, kunnen unilaterale nationale maatregelen niet echt doeltreffend zijn.
Geen enkele overheid kan zich in staat wanen om zo’n pandemie alleen op te lossen en de gevolgen
ervan alleen aan te pakken. Een fragmentarische aanpak door de afzonderlijke lidstaten kan alleen
maar uitdraaien op een ramp en speelt ook populistische, eurosceptische en nationalistische krachten
in de kaart, waardoor de hele Europese constructie op de helling komt te staan. 70 jaar na de
verklaring van Schuman heeft Europa nog steeds meer dan ooit behoefte aan "concrete stappen
voorwaarts, die allereerst een feitelijke solidariteit tot stand brengen". De behandeling van ernstig
zieke patiënten in andere EU-landen en de vele gezondheidswerkers die zich vrijwillig inzetten in de
meest getroffen regio's zijn slechts twee van de vele voorbeelden van deze feitelijke solidariteit van de
afgelopen maande
De EU-lidstaten moeten zich verenigen om elkaar te steunen en gezamenlijke acties te coördineren,
met inachtneming van het Handvest van de grondrechten, de rechtsstaat en het subsidiariteitsbeginsel.
Snelle, coherente en gecoördineerde collectieve reactie is van vitaal belang, niet alleen om een goed
functionerende eengemaakte markt te garanderen, maar ook om doeltreffende maatregelen ter
ondersteuning van de economische activiteit te nemen en het pad naar herstel te effenen. Coördinatie
is tevens belangrijk om tegemoet te komen aan de dringende behoeften van de gezondheidszorg en om
efficiënte hulp te bieden aan mensen die het zwaar hebben.
In de huidige situatie is het belangrijker dan ooit dat de EU laat zien dat zij niet alleen een
gemeenschap van financiële en economische belangen is, maar ook - en vooral - een gemeenschap die
een lotsbestemming deelt1. Dit beginsel moet, samen met het in het Verdrag betreffende de Europese
Unie (VEU) vastgelegde beginsel van bevordering van het welzijn van de Europese bevolking2, het
Europese, nationale en regionale/lokale beleid bepalen en de leidraad zijn voor het antwoord dat het
Europese maatschappelijk middenveld op de huidige crisis wil geven.

1
2

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over De toekomst van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie,
CO/319-EESC-2012-817 van 28 maart 2012 (PB C 181 van 21.6.2012, blz. 52).
Verdrag betreffende de Europese Unie, artikel 3, lid 1.
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Het EESC is iedereen die in de frontlinie heeft gewerkt of de toegang tot openbare diensten en
essentiële goederen heeft gegarandeerd, dankbaar. Het is onder de indruk van de enorme inspanningen
van het maatschappelijk middenveld, ngo's en sociale en economische partners, alsook van de vele
anonieme burgers, die een aanvulling hebben gevormd op de maatregelen die de overheden van de
lidstaten hebben getroffen ter ondersteuning van degenen die het zwaarst door de crisis zijn getroffen.
Sociale ondernemingen zonder winstoogmerk en maatschappelijke organisaties, die in veel lidstaten
een belangrijk onderdeel vormen van de sociale en gezondheidsstelsels en/of voorzien in sociale
diensten, deskundigen, netwerken en vrijwilligers die zich inzetten voor preventie en beheersing van
noodsituaties en rampen, spelen een cruciale rol in de strijd tegen de Covid-19-uitbraak en bij het
verzachten van de gevolgen van de epidemie.
Hoewel de gedachten van het EESC eerst en vooral uitgaan naar degenen die rechtstreeks door de
pandemie zijn getroffen, wil het Comité met deze prijs hulde brengen aan de vele maatschappelijke
organisaties, economische actoren en personen die op het grondgebied van de EU of in het Verenigd
Koninkrijk doeltreffende en creatieve acties hebben ondernomen om Covid-19 en de gevolgen daarvan
te bestrijden. Zij hebben daarbij blijk hebben gegeven van moed, betrokkenheid, solidariteit en een
ongelooflijk verantwoordelijkheidsgevoel.
3.

Wie komen er in aanmerking?

3.1

Wie komt voor deelname aan de wedstrijd in aanmerking?

De prijs voor burgersolidariteit van het EESC staat onder gelijke voorwaarden open voor alle
natuurlijke personen en privaatrechtelijke instanties. De voorwaarden worden hieronder genoemd.
Overheidsinstanties, gouvernementele organisaties en andere overheidsinstanties komen niet in
aanmerking.
Voor Britse kandidaten: naar aanleiding van de inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord
tussen de EU en het VK3 op 1 februari 2020, en met name de artikelen 127, lid 6, 137 en 138 daarvan,
moeten in de onderstaande verwijzingen onder natuurlijke of rechtspersonen met verblijfplaats of
statutaire zetel in een lidstaat van de EU ook natuurlijke of rechtspersonen met verblijfplaats of
statutaire zetel in het VK worden verstaan. Ingezetenen en entiteiten uit het VK komen derhalve in
aanmerking voor kandidaatstelling.
1) Natuurlijke personen
In het kader van deze prijs zijn natuurlijke personen individuen of groepen van individuen die
gezamenlijk optreden zonder contractuele banden. Alle EU-burgers kunnen meedingen, ongeacht het
land waar zij verblijven. Onderdanen van derde landen kunnen ook deelnemen, mits zij legaal op het
grondgebied van de EU verblijven. Groepen personen moeten een van de natuurlijke personen
aanwijzen als aanspreekpunt (leider) voor de administratieve en financiële aspecten van de prijs.

3

Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB L 29 van 31.1.2020, blz. 7).
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EESC-leden, CCMI-afgevaardigden, personeel van EU-instellingen en andere EU-organen, leden van
het beoordelingscomité en hun familieleden komen niet voor deelname in aanmerking.
2) Privaatrechtelijke organen
Maatschappelijke organisaties die officieel in de Europese Unie zijn geregistreerd en op lokaal,
nationaal, regionaal of Europees niveau actief zijn, komen in aanmerking. In het kader van deze prijs
zijn maatschappelijke organisaties, zoals gedefinieerd in het EESC-advies over De rol en bijdrage van
de maatschappelijke organisaties bij de opbouw van Europa, "organisatiestructuren waarvan de leden
via een democratisch proces van overleg en consensusvorming het algemeen belang dienen en tevens
als bemiddelaars tussen overheid en burgers optreden"4. Ze zijn actief betrokken bij de publieke
beleidsvorming en maken daarbij gebruik van hun eigen specifieke kennis, vaardigheden en
handelingsmogelijkheden. Zij treden autonoom op en aan hun werkzaamheden en activiteiten wordt
deelgenomen door leden van het grote publiek. Onder deze definitie vallen ook de
"arbeidsmarktactoren", d.w.z. de sociale partners, vertegenwoordigende organisaties op sociaal en
economisch gebied, niet-gouvernementele organisaties waarin mensen verenigd zijn die zich voor een
gemeenschappelijke zaak inzetten, bijv. milieuorganisaties, mensenrechtenorganisaties,
consumentenbonden,
liefdadigheidsinstellingen,
culturele
organisaties,
onderwijsen
opleidingsorganisaties enz.; "Community-Based Organisations", d.w.z. organisaties die aan de basis
van de samenleving zijn ontstaan en die specifiek op hun leden gerichte doelstellingen nastreven zoals
jongerenorganisaties, gezinsbonden en alle organisaties die burgers in staat stellen aan het
gemeenschapsleven deel te nemen; religieuze gemeenschappen. Ook maatschappelijke organisaties die
bij wetgevend of regelgevend besluit zijn opgericht en/of waarvan lidmaatschap geheel of gedeeltelijk
verplicht is (bijv. beroepsverenigingen)5 komen in aanmerking.
Vennootschappen of ondernemingen: in het kader van deze prijs wordt onder "vennootschappen of
ondernemingen" verstaan: entiteiten met winstoogmerk naar burgerlijk recht of handelsrecht, met
inbegrip van coöperaties, en andere privaatrechtelijke rechtspersonen. Vennootschappen of
ondernemingen komen in aanmerking als zij overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat zijn
opgericht en hun statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging op het grondgebied van de EU
hebben.
3.2

Welke initiatieven komen voor de prijs in aanmerking?

De Prijs voor burgersolidariteit is specifiek gericht op het belonen van effectieve en creatieve
initiatieven die op het grondgebied van de EU of in het VK worden opgezet met het doel de
Covid-19-crisis en de vele gevolgen daarvan aan te pakken.
Om in aanmerking te komen moeten de initiatieven voldoen aan de drie hieronder genoemde criteria:
 het moet gaan om initiatieven zonder winstoogmerk, zoals bijv. onbaatzuchtige initiatieven,
liefdadigheidsprojecten, individueel of bedrijfsvrijwilligerswerk, enz;

4
5

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over De rol en bijdrage van de maatschappelijke organisaties bij de opbouw van
Europa – CESE 851/1999 van 22 september 1999 (PB C 329 van 17.11.1999, blz. 30).
Dit is bijvoorbeeld van toepassing voor spelers op de Oostenrijkse arbeidsmarkt.
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zij moeten reeds zijn uitgevoerd of nog lopen op 30 september 2020 (uiterste termijn voor
aanmeldingen);
zij moeten rechtstreeks verband houden met de crisis, d.w.z. specifiek gericht zijn op de
bestrijding van Covid-19 en/of de aanpak van de talrijke gevolgen ervan.

De volgende initiatieven zijn uitgesloten:
 commerciële (d.w.z. op winst gerichte) initiatieven;
 initiatieven die voor meer dan 50% door de overheid worden gefinancierd;
 initiatieven die gepland zijn, maar waarvan de uitvoering niet is begonnen vóór 30 september
2020 (uiterste termijn voor aanmeldingen);
 initiatieven die reeds vóór de uitbraak van Covid-19 door de kandidaten zijn uitgevoerd en die
geen rechtstreeks verband houden met het coronavirus en de gevolgen daarvan. Bestaande
initiatieven die zijn aangepast om snel te reageren op de extra behoeften van hun doelgroepen
en om de nieuwe of toegenomen uitdagingen als gevolg van de coronaviruspandemie naar
behoren aan te pakken, komen echter wel in aanmerking;
 activiteiten m.b.t. documentatie en/of informatie en/of bewustmaking, journalistieke, literaire
of wetenschappelijke publicaties van welke aard en op welke drager ook, audiovisuele
producten en alle soorten kunstwerken.
Indien hij/zij daarom verzocht wordt, dient de kandidaat aan te tonen dat het voorgestelde initiatief in
aanmerking komt. Het EESC kan de kandidaatstelling afwijzen als de bewijsstukken niet tijdig worden
aangeleverd.
De voor de prijs voorgestelde initiatieven kunnen betrekking hebben op een breed scala aan
onderwerpen, zoals bijvoorbeeld (niet-uitputtende lijst):









acties in verband met gezondheid, gezondheidsuitrusting, medische hulpmiddelen, bijstand en
zorg;
tijdelijke initiatieven om de onmiddellijke gevolgen van de coronaviruscrisis te verzachten en
tegemoet te komen aan de dringende behoeften van de doelgroepen;
specifieke maatregelen om de meest behoeftigen, kansarmen of kwetsbare groepen (waaronder
vluchtelingen) te helpen, hen te beschermen tegen de ziekte zelf en de gevolgen van de crisis
te verzachten;
initiatieven die verband houden met de situatie van specifieke doelgroepen tijdens de
lockdown;
initiatieven om de gevolgen van de gezondheidscrisis voor de economie en de
werkgelegenheid aan te pakken;
initiatieven ter ondersteuning van het herstel van de Europese economie of van specifieke
sectoren in de nasleep van de pandemie;
initiatieven om het reactievermogen in geval van een toekomstige vergelijkbare crisis te
verbeteren.
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4.

Aanmeldingsprocedure en deadline

Kandidaten kunnen zich aanmelden door het onlineaanmeldingsformulier in te vullen
(www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). In naar behoren gerechtvaardigde gevallen (bij technische
problemen, gestaafd met bewijsstukken) kan het EESC kandidaten toestemming verlenen om zich per
e-mail, fax of post aan te melden.
De aanmelding moet alle benodigde informatie bevatten zodat het beoordelingscomité:





kan nagaan of de kandidaat voldoet aan de formele deelnamevoorwaarden;
kan nagaan of de kandidaat voldoet aan de uitsluitingscriteria;
kan vaststellen dat kandidaat akkoord gaat met de bepalingen inzake aansprakelijkheid,
controles, audits en toepasselijk recht;
de wezenlijke verdiensten van iedere inzending kan beoordelen met betrekking tot de criteria
voor prijstoekenning.

Hiertoe moet iedere aanmelding vergezeld gaan van een naar behoren ingevulde en ondertekende
verklaring op erewoord met betrekking tot de uitsluitings- en geschiktheidscriteria (bijlage 1).
Voordat de prijs wordt toegekend, zal het EESC de kandidaten verzoeken om de naar behoren
ingevulde en ondertekende formulieren "Juridische entiteit" en "Financiële identificatiegegevens" en
alle relevante bewijsstukken terug te sturen. De formulieren zijn respectievelijk te vinden op:
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_nl
en op
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_nl.
Aanmeldingen kunnen in elke officiële EU-taal worden opgesteld. Om de beoordeling vlotter te doen
verlopen is het echter wenselijk dat u het aanmeldingsformulier in het Engels of Frans invult.
Door zich aan te melden stemmen kandidaten in met alle voorwaarden van de wedstrijddocumenten en
zien ze, in voorkomend geval, af van eigen algemene of bijzondere voorwaarden.
De uiterste termijn voor aanmeldingen is 30 september 2020 om 12 uur (Belgische tijd).
Later ontvangen aanmeldingen worden door het EESC niet in behandeling genomen. Kandidaten
wordt sterk aangeraden om niet tot de laatste dag met hun aanmelding te wachten, want druk
internetverkeer of een haperende internetverbinding kunnen leiden tot problemen bij het verzenden
van de aanmelding. Het EESC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen als gevolg van
dergelijke problemen.
Elke kandidaat mag zich slechts één keer aanmelden. In het aanmeldingsformulier moeten de
kandidaten een van de 29 categorieën kiezen, afhankelijk van het geografische zwaartepunt van hun
project en ongeacht de lidstaat waar zij wonen of gevestigd zijn. Categorieën 1 tot en met 27 zijn voor
projecten die in een lidstaat ten uitvoer worden gelegd, categorie 28 is voor projecten die in het
Verenigd Koninkrijk ten uitvoer worden gelegd en categorie 29 is voor projecten met een
grensoverschrijdende of Europese focus.
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Deelname aan de wedstrijd is gratis. Eventuele kosten die gepaard gaan met de voorbereiding en het
versturen van de aanmelding worden niet terugbetaald.
Nadat zij zich hebben aangemeld, krijgen de kandidaten een bericht op het scherm te zien waarin zij
worden bedankt voor hun aanmelding en waarin hun de mogelijkheid wordt geboden deze af te
drukken of in PDF-formaat op te slaan.
5.

Beoordeling en toekenning

5.1

Beoordelingsstappen

De beoordeling zal worden uitgevoerd door een panel van deskundigen (het beoordelingscomité) op
wie de in het Financieel Reglement6 vastgelegde voorschriften met betrekking tot belangenconflicten
van toepassing zijn.
Het EESC behoudt zich het recht voor om de identiteit van de leden van het beoordelingscomité niet
bekend te maken; wel kan hun identiteit na de uitreiking van de prijs bekend worden gemaakt.
Tijdens de procedure mogen deelnemers de leden van het beoordelingscomité niet benaderen om
redenen die verband houden met de prijs. Elke poging daartoe zal leiden tot diskwalificatie.
De besluiten van het beoordelingscomité zijn definitief, bindend, en kunnen niet worden
aangevochten.
De beoordeling gebeurt uitsluitend op basis van de gegevens op het ingediende aanmeldingsformulier.
Elk van de 29 categorieën wordt onafhankelijk van de andere categorieën beoordeeld.
Voor iedere categorie vindt deze beoordelingsprocedure in vijf stappen plaats:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

verificatie van geschiktheid van de kandidaat;
verificatie van geschiktheid van het ingediende initiatief;
verificatie van niet-uitsluiting van de kandidaat;
beoordeling van de kwaliteit van het ingediende initiatief op basis van de criteria voor
prijstoekenning;
toekenning van de prijs.

Het EESC beoordeelt de ontvankelijkheid, niet-uitsluiting en kwaliteit in willekeurige volgorde. De
aanvragers moeten alle stappen doorlopen om in aanmerking te komen voor de prijs. De kandidaten

6

Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële
regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU)
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU)
nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018,
blz. 1).

EESC-2020-02798-00-02-INFO-TRA (NL) 7/12

krijgen geen feedback tot de procedure is afgerond. Alle kandidaten worden zo snel mogelijk en in elk
geval 15 kalenderdagen nadat de ordonnateur een besluit heeft genomen over de toekenning (stap 5),
van het resultaat op de hoogte gebracht, naar verwachting tegen januari 2021.
5.1.1 Verificatie van geschiktheid van de kandidaat
Kandidaten komen voor deelname in aanmerking wanneer zij voldoen aan de vereisten onder punt 3.1
hierboven.
Alle kandidaten verstrekken een verklaring op erewoord (bijlage 1), naar behoren ondertekend en
gedateerd (in het geval van privaatrechtelijke instanties door een gemachtigd vertegenwoordiger),
waarin staat dat zij in aanmerking komen voor de prijs. Deze verklaring is onderdeel van de verklaring
met betrekking tot de uitsluitingscriteria (zie punt 5.1.3 hieronder). Kandidaten hoeven dus maar één
verklaring te verstrekken die beide aspecten dekt.
Het EESC beoordeelt de geschiktheid van de kandidaten op basis van de verklaring op erewoord. Vóór
de toekenning van de prijs vraag het EESC de kandidaten een naar behoren ingevuld en ondertekend
formulier "Juridische entiteit" samen met de bewijsstukken te verstrekken (zie punt 4 hierboven).
Het EESC behoudt zich het recht voor de kandidaten op ieder moment van de beoordelingsprocedure
om het bovengenoemde formulier en de bewijsstukken te vragen. In dat geval moeten de kandidaten
het formulier en de bewijsstukken onverwijld overleggen. Het EESC heeft het recht een aanmelding af
te wijzen wanneer het formulier en de bewijsstukken niet tijdig worden aangeleverd.
5.1.2 Verificatie van geschiktheid van de initiatieven
De ontvankelijkheid van het ingediende initiatief wordt gecontroleerd aan de hand van het
onlineaanmeldingsformulier en eventuele aanvullende verduidelijkende vragen van het EESC. Om in
aanmerking te komen moet het initiatief voldoen aan de vereisten onder punt 3.2 hierboven. Andere
door de kandidaat uitgevoerde activiteiten worden niet meegenomen in de beoordeling.
5.1.3 Vaststelling van niet-uitsluiting
Alle kandidaten verstrekken een verklaring op erewoord (bijlage 1), naar behoren ondertekend en
gedateerd (in het geval van privaatrechtelijke instanties door een gemachtigd vertegenwoordiger),
waarin staat dat zij niet in een van de in de artt. 136 en 141 van het Financieel Reglement genoemde
en in de verklaring vermelde situaties van uitsluiting verkeren.
Het EESC behoudt zich het recht voor te verifiëren of de kandidaten in een van de genoemde situaties
van uitsluiting verkeren door de in de verklaring van erewoord genoemde bewijsstukken op te vragen.
In dat geval dient de betreffende kandidaat de gevraagde documenten binnen de door het EESC
bepaalde deadline te verstrekken. Het EESC heeft het recht een aanmelding af te wijzen wanneer de
gevraagde documenten niet tijdig worden aangeleverd.
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Kandidaten zijn niet verplicht specifieke documenten te verstrekken als deze documenten gratis
toegankelijk zijn via een openbare databank. De kandidaat moet het EESC hiervan op de hoogte
stellen.
5.1.4 Beoordeling van de kwaliteit
Voor elk van de 29 categorieën beoordeelt het beoordelingscomité de kwaliteit van de aanmeldingen
op basis van de onderstaande toekenningscriteria. De beoordelaars nemen uitsluitend de ingediende
initiatieven mee in hun beoordeling, niet de andere activiteiten van de kandidaat. Er geldt geen
minimumdrempel per criterium. Kandidaten die echter niet minimaal 50 % van het maximumaantal
punten hebben behaald, worden van het verdere verloop van de procedure uitgesloten.
Criteria voor de toekenning van de prijs
Criterium 1 — Impact en efficiëntie
Dit criterium is gericht op zowel de korte- en langetermijnimpact van het
voorgestelde initiatief als het vermogen ervan om anderen in Europa te
inspireren, dat wil zeggen dat het initiatief ook kan worden toegepast of
toegespitst op dezelfde categorie belanghebbenden, of op een andere categorie
elders, in dezelfde of een andere EU-lidstaat. In dit verband zal het initiatief
worden beoordeeld in het licht van de wijze waarop de ingezette personele en
financiële middelen zich verhouden tot de impact op de doelgroep. Er zal ook
rekening worden gehouden met de mogelijkheid om via het initiatief goede
praktijken uit te wisselen.
Criterium 2 — Innovatie en creativiteit
Dit criterium is gericht op de mate van creativiteit van het voorgestelde
initiatief, de uniciteit van het initiatief en de mate van innovatie binnen de
gegeven context. In dit kader houdt innovatie zowel nieuwe ideeën in als
nieuwe of verbeterde manieren om een bestaande oplossing of benadering toe
te passen, of deze toe te spitsen binnen een andere context of op een andere
doelgroep.
Totale aantal punten

Punten

70 punten

30 punten

100 punten
(minimaal
50 punten)

5.1.5 Toekenning van de prijs
De prijs word toegekend door het Comité, op grond van de beoordeling door het beoordelingscomité,
dat vrijelijk kan beslissen de toekenning van prijzen al dan niet aan te bevelen, afhankelijk van zijn
beoordeling van de kwaliteit van de inzendingen.
Het EESC kan maximaal 29 prijzen toekennen, één per categorie, telkens aan de hoogst gerangschikte
kandidaat voor de desbetreffende categorie (d.w.z. de kandidaat die de beste totaalscore behaalt).
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6.

Prijzengeld

Het Comité is van plan maximaal 29 prijzen uit te reiken. Iedere prijs heeft een waarde van
10 000 EUR. Het EESC is niet verplicht om alle 29 prijzen uit te reiken. Het EESC kan besluiten de
prijs voor burgersolidariteit niet uit te reiken.
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de EESC-zitting van januari 2021. Per winnaar wordt er een
afgevaardigde uitgenodigd voor de prijsuitreiking, waarbij reis en verblijf conform het reglement
worden georganiseerd door het EESC. De winnaars ontvangen tijdig informatie over dit reglement.
De prijzen worden binnen dertig dagen na de prijsuitreiking via een bankoverschrijving uitbetaald, op
voorwaarde dat de winnaars alle gevraagde documenten hebben verstrekt. De winnaars zijn
verantwoordelijk voor het betalen van de toepasselijke belastingen en kosten bij gebruik van het
prijzengeld.
7.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens in de aanmeldingsformulieren (zoals naam en adres) worden verwerkt
overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de
Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens7. Tenzij anders vermeld zullen de antwoorden
op de vragen en de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanmelding
overeenkomstig het wedstrijdreglement, uitsluitend met het oog hierop worden verwerkt door het
directoraat Communicatie en Interinstitutionele Betrekkingen. Nadere informatie over de verwerking
van persoonsgegevens is als bijlage toegevoegd (bijlage 2).
De persoonsgegevens van een kandidaat kunnen in het systeem voor vroegtijdige opsporing
uitsluiting (EDES) worden geregistreerd wanneer de kandidaat in een van de situaties verkeert
genoemd in artikel 136 van het Financieel Reglement en zoals aangegeven in de verklaring
erewoord.
Zie
voor
meer
informatie
de
privacyverklaring
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm
8.

en
als
op
op

Openbaarmakingsvereisten

Onverlet het vermelde onder punt 7 hierboven, verlenen de kandidaten het EESC het recht om de
namen van de kandidaten, hun activiteiten en het bedrag van de aan de winnaars toegekende prijzen
openbaar te maken, in welke taal, via welk medium, en met behulp van welke techniek dan ook.
In iedere vorm van communicatie of bekendmaking door de winnaars over de activiteit waarvoor de
prijs is uitgereikt, moet worden vermeld dat de activiteit is beloond met de EESC-prijs voor
burgersolidariteit. Deze verplichting geldt tot één jaar na de datum van prijsuitreiking.
7

Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG
(PB L 295 van 21.11.2018, blz. 93).
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9.

Aansprakelijkheid

Kandidaten zijn als enigen aansprakelijk ingeval zich een vordering voordoet met betrekking tot de
activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van de prijs.
10.

Controles en audits

De winnaars gaan akkoord met controles en audits door het EESC, het Europees Bureau voor
fraudebestrijding (OLAF) en de Rekenkamer waarnaar wordt verwezen in artikel 129 van het
Financieel Reglement, alsook met de verplichtingen met betrekking tot bekendmaking wat de
wedstrijd en ontvangen prijs betreft, zoals beschreven onder punt 8 hierboven.
11.

Toepasselijk recht, klachten en bevoegde rechterlijke instantie

Op de EESC-prijs voor burgersolidariteit is het EU-recht van toepassing, zo nodig aangevuld met het
nationaal recht van België.
Eventuele opmerkingen met betrekking tot de uitreiking van de prijs kunnen worden gericht aan de
uitreikende instantie. Zie de contactgegevens in punt 13 hieronder.
Indien kandidaten van mening zijn dat er sprake is van wanbeheer, kunnen zij bij de Europese
Ombudsman een klacht indienen binnen twee jaar vanaf de datum waarop zij kennis hebben gekregen
van de aan de klacht ten grondslag liggende feiten (zie http://www.ombudsman.europa.eu).
De verantwoordelijke rechterlijke instantie voor kwesties met betrekking tot deze prijs is het Gerecht
van de Europese Unie:
Gerecht van de Europese Unie
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxemburg
Tel. +352 43031
Fax: +352 4303 2100
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
URL: http://curia.europa.eu
Informatie over het aantekenen van beroep kan via bovenstaand adres worden verkregen.
12.

Sancties

Aan kandidaten die onjuiste verklaringen hebben afgelegd (verklaring op erewoord, bijlage 1), of zich
schuldig hebben gemaakt aan onregelmatigheden of fraude, volgens de bepalingen van artikel 136 van
het Financieel Reglement, kunnen geldboetes van 2 tot 10 % van de waarde van de prijs worden
opgelegd. Deze kandidaten kunnen daarnaast worden uitgesloten van alle via de EU-begroting
gefinancierde contracten, subsidies en wedstrijden.
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13.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met EESCprize@eesc.europa.eu.
Indien relevant voor andere potentiële kandidaten zullen vragen en antwoorden worden gepubliceerd
op de aan de prijs voor burgersolidariteit gewijde pagina van de EESC-website
(www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize). Het EESC raadt kandidaten aan de website voor de prijs
regelmatig te raadplegen voor recente updates.
____________
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