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ZASADY PRZYZNAWANIA 
NAGRODY EKES-U ZA SOLIDARNOŚĆ OBYWATELSKĄ 

„Społeczeństwo obywatelskie przeciwko COVID-19” 
 

Nagradzanie inicjatyw solidarnościowych mających na celu zaradzenie 
sytuacji wyjątkowej związanej z COVID-19 i jej skutkom w Europie 

 
 

1. Cel i ogólny zamysł Nagrody za Solidarność Obywatelską 
 
Dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (dalej „EKES” lub „Komitet”) celem tej 
nagrody, która zostanie przyznana w 2020 r. jako jednorazowa nagroda specjalna zamiast dorocznej 
Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego, jest wyróżnienie nienastawionych na zysk 
inicjatyw podejmowanych przez osoby fizyczne i/lub podmioty prawa prywatnego, które wniosły 
znaczący wkład w zaradzenie sytuacji wyjątkowej spowodowanej pandemią COVID-19.  
 
Zatem w ogólnym zamyśle nagroda ma przyczynić się do lepszego uwidocznienia roli, jaką mogą 
odegrać osoby fizyczne i/lub podmioty prawa prywatnego w kształtowaniu tożsamości europejskiej 
i solidarności, tak by podkreślić wspólne wartości leżące u podstaw integracji europejskiej. 
 

2. Temat Nagrody EKES-u za Solidarność Obywatelską: Społeczeństwo obywatelskie 
przeciwko COVID-19 

 
Epidemia COVID-19 oraz spowodowany przez nią kryzys składają się na poważną sytuację 
nadzwyczajną dotykającą wszystkich warstw społeczeństwa. Jest to bezprecedensowe wyzwanie dla 
państw członkowskich i istotne obciążenie dla organów publicznych, instytucji zdrowia publicznego, 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw i europejskich obywateli. 
 
Od końca II wojny światowej wspólnota globalna nigdy nie miała do czynienia z kryzysem tak 
dramatycznym pod względem skutków zdrowotnych, ludzkich, społecznych, psychologicznych 
i gospodarczych. Pandemia sprawiła, że bardzo dużo osób cierpi z powodu poważnych objawów 
chorobowych, a dziesiątki tysięcy straciło życie. Izolacja i utrzymywanie dystansu fizycznego, choć 
niezbędne do powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, jeszcze bardziej utrudniły radzenie sobie 
z tą tragedią ludzką.  
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Systemy opieki zdrowotnej i społecznej znalazły się pod presją. Działalność gospodarcza została 
zakłócona z powodu środków izolacji wprowadzonych w szeregu krajów, co doprowadziło do 
ograniczeń w zakresie płynności. Wiele przedsiębiorstw ma trudności z płaceniem swoim dostawcom 
i pracownikom. W rezultacie wypłacalność przedsiębiorstw stała się bardzo ważną kwestią, również 
w świetle niepewnych perspektyw gospodarczych. Szczególnie zagrożone pod tym względem są małe 
i średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa typu start-up oraz osoby samozatrudnione.  
 
Wiele firm zwalnia pracowników, co prowadzi do gwałtownego spadku aktywności gospodarczej i do 
wzrostu bezrobocia. Istnieje poważne ryzyko, że w najbliższych miesiącach znikną miliony miejsc 
pracy, przez co nasili się stan niepełnego zatrudnienia i wzrośnie ubóstwo pracujących, a dochody 
wielu gospodarstw domowych zmaleją. Sytuacja osób o niepewnym zatrudnieniu i osób 
doświadczających deprywacji materialnej zapewne jeszcze ulegnie pogorszeniu.  
 
Skala i ewidentnie transgraniczny wymiar kryzysu związanego z koronawirusem oraz stojących przed 
nami wyzwań sprawiają, że jednostronne działania podejmowane na szczeblu krajowym nie mogą być 
naprawdę skuteczne. Żaden rząd nie może łudzić się, że jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z tą 
pandemią i jej konsekwencjami. Fragmentaryczne podejście przyjmowane przez poszczególne 
państwa członkowskie nie tylko niechybnie doprowadzi do katastrofy, ale też sprzyja siłom 
populistycznym, eurosceptycznym i nacjonalistycznym, stwarzając zagrożenie dla całej europejskiej 
konstrukcji. 70 lat po deklaracji Schumana Europa nadal bardziej niż kiedykolwiek musi zadbać 
o „konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność“. Leczenie pacjentów w stanie 
krytycznym w innych krajach UE i zgłaszanie się wielu pracowników służby zdrowia do pomocy 
w regionach najbardziej dotkniętych pandemią to tylko dwa z wielu przykładów faktycznej 
solidarności z ostatnich kilku miesięcy.  
 
Państwa członkowskie UE muszą ze sobą współpracować, wspierać się nawzajem i koordynować 
wspólne działania w poszanowaniu Karty praw podstawowych i zgodnie z zasadami praworządności 
i pomocniczości. Szybka, spójna i skoordynowana zbiorowa reakcja ma kluczowe znaczenie nie tylko 
dla zagwarantowania funkcjonowania jednolitego rynku, ale również dla wdrożenia skutecznych 
środków wspierania działalności gospodarczej i dla przygotowania gruntu pod odbudowę. 
Koordynacja jest także istotna, aby właściwie reagować na potrzeby związane z stanem zagrożenia 
zdrowia publicznego i udzielać skutecznej pomocy chorym. 
 
W obecnej sytuacji szczególnie ważne jest, by UE pokazała, że stanowi nie tylko wspólnotę interesów 

gospodarczo-społecznych, ale także – i przede wszystkim – kolektyw dzielący ten sam los1. Ta zasada, 

wraz z zasadą wspierania dobrobytu narodów Unii Europejskiej zapisaną w Traktacie o Unii 

Europejskiej (TUE)2, musi przyświecać europejskiej, krajowej i regionalnej/lokalnej polityce 

i powinna być naczelną wytyczną dla reakcji europejskiego społeczeństwa obywatelskiego na obecny 
kryzys.  
 

                                                      
1

 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przyszłości Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, 
CO/319-EESC-2012-817, z 28 marca 2012 r. (Dz.U. C 181 z 21.6.2012, s. 52). 

2
 Traktat o Unii Europejskiej, art. 3 ust. 1. 
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EKES jest wdzięczny wszystkim osobom, które pracowały i pracują na pierwszej linii walki 
z pandemią lub by zapewnić dostęp do usług publicznych i podstawowych towarów, i jest pod 
wrażeniem ogromnych wysiłków podejmowanych przez zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, 
organizacje pozarządowe oraz partnerów społecznych i gospodarczych, a także przez wielu 
anonimowych obywateli, by uzupełnić środki podejmowane przez władze państw członkowskich 
w celu zapewnienia wsparcia osobom najbardziej dotkniętym kryzysem.  
 
Nienastawione na zysk przedsiębiorstwa społeczne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które 
w wielu państwach członkowskich stanowią ważną część systemów opieki społecznej i zdrowotnej 
i/lub świadczą usługi społeczne, eksperci, sieci i dobrowolne zaangażowanie w zakresie zapobiegania 
sytuacjom nadzwyczajnym i katastrofom oraz zarządzania nimi odgrywają kluczową rolę 
w zwalczaniu epidemii COVID-19 i łagodzeniu jej skutków. 
 
EKES będąc myślami z tymi, których pandemia dotknęła bezpośrednio, chciałby poprzez tę nagrodę 
oddać hołd tym licznym organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, podmiotom gospodarczym 
i osobom indywidualnym, które na terytorium UE lub Zjednoczonego Królestwa podjęły skuteczne 
i kreatywne działania, by walczyć z pandemią COVID-19 i jej skutkami, dając dowód odwagi, 
zaangażowania, solidarności i niezwykłego poczucia odpowiedzialności.  
 

3. Kwalifikowalność 
 

3.1 Kwalifikujący się kandydaci 
 
O Nagrodę EKES-u za Solidarność Obywatelską mogą ubiegać się na równych prawach wszystkie 
osoby fizyczne i podmioty prawa prywatnego przy przestrzeganiu podanych poniżej warunków. Do 
nagrody nie kwalifikują się władze publiczne, organizacje rządowe i inne organy publiczne. 
 
Dla kandydatów ze Zjednoczonego Królestwa: W związku z wejściem w życie umowy 

o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE w dniu 1 lutego 2020 r.3, a w szczególności jej art. 127 

ust. 6, art. 137 i 138, odniesienia do osób fizycznych lub prawnych mających miejsce zamieszkania 
lub siedzibę w państwie członkowskim UE należy rozumieć jako obejmujące osoby fizyczne lub 
prawne mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w Zjednoczonym Królestwie. Mieszkańcy 
Zjednoczonego Królestwa i podmioty z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie kwalifikują się zatem 
do ubiegania się o nagrodę.  
 

1) Osoby fizyczne 
 
Do celów tej nagrody przez osoby fizyczne rozumie się osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych 
działających wspólnie bez powiązań umownych. Do udziału w konkursie kwalifikują się obywatele 
UE, niezależnie od kraju zamieszkania. Obywatele państw trzecich również mogą wziąć udział pod 
warunkiem legalnego przebywania na terytorium UE. Grupy osób fizycznych muszą wyznaczyć jedną 

                                                      
3

 Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 7). 
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osobę do pełnienia funkcji osoby do kontaktu (lidera) w odniesieniu do aspektów administracyjnych 
i finansowych nagrody.  
 
Do udziału w konkursie nie mogą zgłaszać się członkowie EKES-u, delegaci CCMI, pracownicy 
instytucji UE i innych organów UE, członkowie komisji oceniającej ani ich krewni. 
 

2) Podmioty prawa prywatnego 
 
O nagrodę mogą ubiegać się organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane 
w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym lub europejskim. 
Na potrzeby nagrody organizacje społeczeństwa obywatelskiego, tak jak zostały zdefiniowane 
w opinii w sprawie roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu Europy i ich wkładu 
w ten proces, definiuje się jako „struktury organizacyjne, których członkowie mają cele i obowiązki 
leżące w ogólnym interesie wszystkich i które działają jako mediatorzy między władzami publicznymi 

i obywatelami”4. Są to organizacje, które są aktywnie zaangażowane w kształtowanie życia 

publicznego w oparciu o własne zainteresowania i z wykorzystaniem własnej specjalistycznej wiedzy, 
zdolności i zakresu działania. Są one niezależne, a wstępując do nich, obywatele zobowiązują się do 
udziału w ich pracach i działaniach. Definicja ta obejmuje: tzw. podmioty rynku pracy, czyli 
partnerów społecznych; organizacje reprezentujące podmioty społeczne i gospodarcze, organizacje 
pozarządowe, które łączą ludzi w działaniach leżących we wspólnym interesie, np. organizacje 
zajmujące się ekologią, prawami człowieka, stowarzyszenia konsumentów, organizacje charytatywne, 
kulturalne, na rzecz kształcenia i szkolenia itd.; organizacje społeczności lokalnej, tzn. organizacje 
założone przez daną społeczność na poziomie oddolnym, które realizują cele służące jej członkom, 
np. organizacje młodzieżowe, stowarzyszenia rodzin i wszystkie organizacje, dzięki którym obywatele 
uczestniczą w życiu lokalnym i życiu swej gminy; wspólnoty religijne. Do udziału w konkursie 
kwalifikują się także organizacje społeczeństwa obywatelskiego ustanowione przez akty 
ustawodawcze lub wykonawcze i/lub w których członkostwo jest częściowo bądź całkowicie 

obowiązkowe (np. stowarzyszenia zawodowe)5. 

 
Spółki: Na potrzeby niniejszej nagrody „spółki” to podmioty nastawione na zysk utworzone na mocy 
prawa cywilnego lub handlowego, w tym spółdzielnie oraz inne osoby prawne prawa prywatnego. 
Spółki kwalifikują się do nagrody, jeżeli zostały utworzone zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego i posiadają siedzibę statutową, zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności 
na terytorium UE.  
 

                                                      
4

 Opinia Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu Europy i ich 
wkładu w ten proces – CESE 851/1999 z 22 września 1999 r.(Dz.U. C 329 z 17.11.1999, s. 30). 

5
 Dotyczy to na przykład austriackich podmiotów rynku pracy. 
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3.2 Kwalifikowalne inicjatywy 
 
Konkretnym celem nagrody jest wyróżnienie skutecznych i kreatywnych inicjatyw podjętych na 

terytorium UE lub Zjednoczonego Królestwa, by zaradzić kryzysowi COVID-19 i jego 
różnorodnym skutkom.  
 
Aby się kwalifikować, inicjatywy te muszą spełniać trzy kryteria wymienione poniżej: 
 

 Muszą być nienastawione na zysk, czyli muszą to być np. bezinteresowne inicjatywy, 
projekty charytatywne, wolontariat indywidualny lub pracowniczy itd. 

 Zostały już wdrożone lub są w trakcie realizacji w dniu 30 września 2020 r. (termin 
składania zgłoszeń). 

 Muszą być bezpośrednio związane z kryzysem, tj. ukierunkowane konkretnie na walkę 

z epidemią COVID-19 i/lub radzenie sobie z jej różnorodnymi konsekwencjami. 

 
Nie kwalifikują się następujące inicjatywy: 
 

 inicjatywy komercyjne (np. nastawione na zysk); 

 inicjatywy, które otrzymują finansowanie ze środków publicznych w wysokości ponad 50%; 

 inicjatywy, które są planowane, lecz których realizacja jeszcze się nie rozpoczęła w dniu 

30 września 2020 r. (termin składania zgłoszeń);  

 inicjatywy, które zostały już zrealizowane przez kandydatów przed wybuchem pandemii 
COVID-19 i nie są bezpośrednio powiązane z koronawirusem i jego skutkami; niemniej 
kwalifikują się istniejące inicjatywy, które zostały dostosowane w celu szybkiego 
zareagowania na dodatkowe potrzeby grup docelowych oraz w celu właściwego zajęcia się 
nowymi lub zwiększonymi wyzwaniami, które pojawiły się w związku z pandemią 
koronawirusa;  

 działania dokumentacyjne i/lub informacyjne i/lub służące podnoszeniu świadomości, 
publikacje dziennikarskie, literackie lub naukowe wszelkiego rodzaju i niezależnie od formy 
przekazu, produkty audiowizualne oraz wszelkiego rodzaju dzieła sztuki. 

 
Na żądanie kandydat przedstawia dowody potwierdzające kwalifikowalność proponowanej inicjatywy. 
EKES może odrzucić zgłoszenie, jeżeli wymagane dowody nie zostaną przedstawione we właściwym 
terminie. 
 
Inicjatywy zaproponowane do nagrody mogą obejmować szeroki zakres tematów; mogą to być na 
przykład (niewyczerpujący wykaz):  
 

 działania związane ze zdrowiem, sprzętem medycznym, wyrobami medycznymi, pomocą 

i opieką; 

 tymczasowe inicjatywy mające na celu złagodzenie bezpośrednich skutków kryzysu 
związanego z koronawirusem oraz zaspokojenie pilnych potrzeb grup docelowych;  

 szczególne środki mające na celu pomoc osobom lub grupom najbardziej potrzebującym, 
defaworyzowanym lub szczególnie wrażliwym (w tym uchodźcom), ochronę ich przed samą 
chorobą i złagodzenie skutków kryzysu; 
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 inicjatywy związane z sytuacją konkretnych grup docelowych w okresie obowiązywania 
środków izolacji; 

 inicjatywy mające na celu zaradzenie gospodarczym i zawodowym skutkom kryzysu 
zdrowotnego; 

 inicjatywy wspierające odbudowę gospodarki europejskiej lub konkretnych sektorów 

w okresie po pandemii; 

 inicjatywy mające na celu zwiększenie zdolności reagowania w przypadku porównywalnego 
kryzysu w przyszłości. 

 

4. Procedura i termin składania zgłoszeń 
 
Zgłoszenia należy składać poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego online 
(www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). W należycie uzasadnionych przypadkach związanych 
z udokumentowanymi problemami technicznymi EKES może umożliwić kandydatom złożenie 
zgłoszeń pocztą elektroniczną, faksem lub zwykłą pocztą. 
 
Zgłoszenie musi zawierać wszystkie informacje wymagane przez komisję oceniającą w celu: 
 

 stwierdzenia, czy kandydat spełnia formalne kryteria zgłoszenia; 

 stwierdzenia, czy kandydat nie podlega kryteriom wykluczenia; 

 stwierdzenia, czy kandydat akceptuje przepisy dotyczące odpowiedzialności, kontroli, 
audytu i prawa właściwego; 

 dokonania oceny zawartości merytorycznej każdego zgłoszenia w odniesieniu do kryteriów 
przyznania nagrody. 

 
W tym celu każdy wniosek musi zawierać odpowiednio wypełnione i podpisane oświadczenie 
dotyczące kryteriów wykluczenia i kwalifikowalności (załącznik 1). 
 
Przed przyznaniem nagrody EKES poprosi kandydatów o odesłanie odpowiednio wypełnionego 
i podpisanego formularza danych osoby prawnej oraz formularza informacji o rachunku bankowym 
wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi. Formularze te są dostępne w witrynach pod 
następującymi adresami:  
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en 
oraz  
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en. 
 
Zgłoszenia mogą być sporządzone w dowolnym języku urzędowym UE. Niemniej EKES zaznacza, że 
mile widziane są zgłoszenia sporządzone w języku angielskim lub francuskim, gdyż pozwoli to 
przyspieszyć proces oceny. 
 
Złożenie zgłoszenia oznacza zaakceptowanie wszystkich warunków zawartych w dokumentacji 
konkursu oraz, w stosownych przypadkach, rezygnację kandydata z jego własnych warunków 
ogólnych lub szczegółowych. 
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Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2020 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu 
obowiązującego w Brukseli. 
 
Zgłoszenia otrzymane po upływie tego terminu nie będą przez EKES rozpatrywane. Zdecydowanie 
zaleca się kandydatom, aby nie zwlekali z dokonywaniem zgłoszenia do ostatniego dnia, 
ponieważ duże obciążenie łączy internetowych lub błąd połączenia internetowego może utrudnić 
złożenie dokumentów. EKES nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia spowodowane 
takimi utrudnieniami. 
 
Kandydaci mogą składać tylko jedno zgłoszenie. W formularzu zgłoszenia kandydaci muszą wybrać 
jedną z 29 kategorii w zależności od geograficznego ukierunkowania ich projektu i niezależnie od 
państwa członkowskiego ich zamieszkania lub siedziby. Kategorie od 1 do 27 dotyczą projektów, 
których realizacja koncentruje się w określonym państwie członkowskim, kategoria 28 dotyczy 
projektów, których realizacja jest skoncentrowana w Zjednoczonym Królestwie, a kategoria 29 
dotyczy projektów o charakterze transgranicznym lub europejskim.  
 
Udział w konkursie jest bezpłatny. Jeśli przygotowanie i przesłanie zgłoszenia pociąga za sobą koszty 
dla danego kandydata, nie będą one podlegały refundacji. 
 
Po złożeniu zgłoszenia kandydaci zobaczą na ekranie wiadomość, dziękującą za przesłanie zgłoszenia 
i oferującą możliwość wydrukowania lub zapisania zgłoszenia w formacie PDF.  
 

5. Ocena i przyznanie nagrody 
 

5.1 Etapy oceny 
 
Ocena zostanie przeprowadzona przez zespół ekspertów („komisja oceniająca”), którzy podlegają 

wymogom dotyczącym konfliktu interesów określonym w rozporządzeniu finansowym6.  

 
EKES zastrzega sobie prawo do nieujawniania tożsamości członków komisji oceniającej – może ona 
jednak zostać ujawniona po zakończeniu konkursu. 
 
W czasie całej procedury uczestnicy nie powinni kontaktować się z członkami komisji oceniającej 
z jakichkolwiek przyczyn związanych z nagrodą. Wszelkie takie próby będą skutkowały 
dyskwalifikacją. 
 
Decyzje komisji oceniającej są ostateczne i wiążące i nie podlegają odwołaniu. 
 
Ocena będzie oparta wyłącznie na informacjach przedstawionych w złożonym formularzu zgłoszenia.  
 

                                                      
6

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych 
mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, 
(UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję 
nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).  
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Każda z 29 kategorii będzie oceniana niezależnie od pozostałych kategorii. 
 
W odniesieniu do każdej kategorii procedura zostanie przeprowadzona w pięciu etapach: 
 
(1) weryfikacja kwalifikowalności kandydatów; 
(2) weryfikacja kwalifikowalności inicjatyw proponowanych do nagrody; 
(3) weryfikacja, czy kandydaci nie podlegają kryteriom wykluczenia; 
(4) ocena jakości inicjatyw proponowanych do nagrody na podstawie kryteriów dotyczących 

przyznania nagrody; 
(5) przyznanie nagrody. 
 
EKES oceni w dowolnej kolejności kwalifikowalność, brak wykluczenia i jakość. Kandydat musi 
przejść wszystkie etapy, aby otrzymać nagrodę. Kandydatom nie będą przekazywane informacje 
zwrotne do czasu zakończenia procedury. Wyniki zostaną przekazane wszystkim kandydatom 
w najszybszym możliwym terminie, a w każdym wypadku w ciągu 15 dni kalendarzowych od dnia, 
w którym urzędnik zatwierdzający podejmie decyzję o przyznaniu nagrody (etap 5), czyli zgodnie 
z wstępnymi przewidywaniami w styczniu 2021 r. 
 

5.1.1 Weryfikacja kwalifikowalności kandydatów 
 
Warunkiem kwalifikowania się kandydatów jest spełnienie wymogów określonych w pkt 3.1 powyżej. 
 
Wszyscy kandydaci muszą przedstawić oświadczenie (załącznik 1), odpowiednio podpisane 
i opatrzone datą (przez upoważnionego przedstawiciela w przypadku podmiotów prawa prywatnego), 
zaświadczające, że kwalifikują się do udziału w konkursie. Oświadczenie to jest częścią oświadczenia 
składanego w związku z kryteriami wykluczenia (zob. pkt 5.1.3 poniżej). W związku z tym każdy 
kandydat powinien przedstawić tylko jedno oświadczenie dotyczące obu tych aspektów. 
 
EKES oceni kwalifikowalność kandydatów na podstawie przedłożonego przez nich oświadczenia. 
Przed przyznaniem nagrody EKES poprosi kandydatów o przedstawienie odpowiednio wypełnionego 
i podpisanego formularza danych osoby prawnej wraz z dokumentacją potwierdzającą (zob. pkt 4 
powyżej). 
 
EKES zastrzega sobie prawo do zażądania wyżej wymienionego formularza i dokumentacji 
potwierdzającej od każdego kandydata w dowolnej chwili w trakcie procedury oceny. W takim 
wypadku kandydat musi niezwłocznie przedstawić formularz i dokumentację potwierdzającą. EKES 
może odrzucić zgłoszenie, jeżeli formularz i dokumentacja potwierdzająca nie zostaną przedstawione 
we właściwym terminie. 
 

5.1.2 Weryfikacja kwalifikowalności inicjatyw 
 
Kwalifikowalność inicjatyw proponowanych do nagrody będzie sprawdzana na podstawie formularza 
zgłoszenia złożonego online oraz ewentualnych dodatkowych pytań wyjaśniających zadanych przez 
EKES. Warunkiem kwalifikowania się inicjatyw proponowanych do nagrody jest spełnienie 
wymogów określonych w pkt 3.2 powyżej. Inne działania prowadzone przez kandydata nie będą brane 
pod uwagę. 
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5.1.3 Weryfikacja pod względem kryteriów wykluczenia 
 
Wszyscy kandydaci muszą przedstawić oświadczenie (załącznik 1), odpowiednio podpisane 
i opatrzone datą (przez upoważnionego przedstawiciela w przypadku podmiotów prawa prywatnego), 
że nie znajdują się w żadnej z sytuacji wykluczenia określonych w art. 136 i 141 rozporządzenia 
finansowego i wymienionych w oświadczeniu. 
 
EKES zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy kandydaci nie znajdują się w sytuacji wykluczenia, 
poprzez zażądanie przedstawienia dokumentacji potwierdzającej wymienionej w oświadczeniu. 
W takim wypadku kandydat musi przedstawić wymagane dokumenty w terminie podanym przez 
EKES. EKES może odrzucić zgłoszenie, jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną przedstawione we 
właściwym terminie. 
 
Nie wymaga się od kandydata składania określonego dokumentu, jeżeli dokument ten jest nieodpłatnie 
dostępny w publicznej bazie danych. Kandydat musi odpowiednio poinformować EKES o tym fakcie. 
 

5.1.4 Ocena jakości  
 
W odniesieniu do każdej z 29 kategorii komisja oceniająca ocenia jakość zgłoszeń na podstawie 
kryteriów przyznania nagrody określonych poniżej. Członkowie zespołu oceniającego uwzględniają 
tylko inicjatywy proponowane do nagrody, pomijając inne działania kandydata. Nie ustanawia się 
minimalnego progu dla poszczególnych kryteriów. Jednak kandydaci, którzy nie uzyskają co najmniej 
50% maksymalnej punktacji łącznej, zostaną wyeliminowani. 
 

Kryteria przyznania nagrody Punkty 

Kryterium 1 – Oddziaływanie i skuteczność 
To kryterium dotyczyć będzie oceny oddziaływania proponowanej inicjatywy 
zarówno w krótkim, jak i w długim okresie, a także jej potencjału w zakresie 
inspirowania innych w Europie, tzn. możliwości wykorzystania lub 
przystosowania jej do tej samej kategorii beneficjentów lub do innej kategorii 
beneficjentów w tym samym lub w innym państwie członkowskim UE. W tym 
kontekście inicjatywa zostanie poddana ocenie pod kątem relacji między 
wykorzystanymi zasobami ludzkimi i finansowymi a oddziaływaniem na 
grupę docelową. Wzięty zostanie również pod uwagę potencjał w zakresie 
przekazywania dobrych praktyk. 

70 punktów 

Kryterium 2 – Innowacyjność i kreatywność 
To kryterium dotyczyć będzie oceny kreatywności proponowanej inicjatywy, 
jej unikatowości i stopnia innowacyjności we właściwym jej kontekście. 
Na potrzeby tego kryterium przez „innowacyjność” rozumie się zarówno nowe 
pomysły, jak i nowe lub ulepszone sposoby wdrażania istniejącego 
rozwiązania lub podejścia oraz przystosowanie ich do innego kontekstu lub 
innej grupy docelowej.  

30 punktów 

Suma punktów 
100 punktów 

(min. 50 punktów) 
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5.1.5 Przyznanie nagrody 
 
Nagroda zostanie przyznana przez Komitet na podstawie oceny przedstawionej przez komisję 
oceniającą, która będzie miała swobodę decyzji odnośnie do udzielenia rekomendacji dotyczącej 
przyznania nagrody, stosownie do oceny jakości zgłoszeń. 
 
EKES może przyznać maksymalnie 29 nagród (po jednej w każdej kategorii) dla najwyżej ocenionych 
kandydatów (tj. kandydatów, którzy uzyskali najwyższą całkowitą liczbę punktów) w poszczególnych 
kategoriach.  
 

6. Wysokość nagrody 
 
Komitet planuje przyznanie maksymalnie 29 nagród. Każda nagroda ma wartość 10 000 EUR. 
Komitet nie ma obowiązku przyznania wszystkich 29 nagród. EKES może zdecydować 
o nieprzyznaniu Nagrody za Solidarność Obywatelską. 
 
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w trakcie sesji plenarnej EKES-u w styczniu 2021 r. 
Na uroczystość zaprosi się po jednym przedstawicielu każdego zwycięzcy, przy czym podróż 
i zakwaterowanie zostaną zorganizowane przez EKES zgodnie z zasadami, o których zwycięzcy 
zostaną zawiadomieni w stosownym czasie. 
 
Nagroda zostanie wypłacona przelewem bankowym w ciągu 30 dni od uroczystości wręczenia nagród 
pod warunkiem złożenia przez zwycięzców wszystkich wymaganych dokumentów. Zwycięzcy są 
odpowiedzialni za zapłatę podatków i opłat obowiązujących w przypadku wykorzystania pieniędzy 
z nagrody. 
 

7. Dane osobowe 
 
Dane osobowe zawarte w dokumentacji zgłoszenia (np. imię i nazwisko, adres) będą przetwarzane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki 

organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych7. Jeśli nie zaznaczono inaczej, odpowiedzi 

na pytania oraz wszelkie dane osobowe wymagane do celów oceny zgłoszenia zgodnie z regułami 
konkursu będą przetwarzane wyłącznie w tym celu przez Dyrekcję Komunikacji i Stosunków 
Międzyinstytucjonalnych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się 
w załączeniu (załącznik 2). 
 

                                                      
7

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, 
s. 93). 
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Dane osobowe kandydata mogą być rejestrowane w systemie wczesnego wykrywania i wykluczania 
(EDES), jeśli znajduje się on w jednej z sytuacji wymienionych w art. 136 rozporządzenia 
finansowego i wskazanych w oświadczeniu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 
dotyczącej oświadczenia o ochronie prywatności 
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm. 
 

8. Obowiązki w zakresie jawności 
 
Nie naruszając pkt. 7 powyżej, kandydaci przyznają EKES-owi prawo do podania do publicznej 
wiadomości w dowolnym języku, za pośrednictwem dowolnego środka przekazu oraz dowolnej 
techniki, imion i nazwisk/nazw kandydatów, przedmiotu ich działalności i kwoty nagród przyznanych 
zwycięzcom. 
 
Wszelkie informacje lub publikacje ze strony zwycięzców na temat działalności, za którą została 
przyznana nagroda, muszą wskazywać, że za tę działalność została przyznana Nagroda EKES-u za 
Solidarność Obywatelską. Obowiązek ten ma zastosowanie przez rok od daty przyznania nagrody. 
 

9. Odpowiedzialność 
 
Kandydaci ponoszą wyłączną odpowiedzialność w przypadku roszczeń związanych z działalnością 
prowadzoną w ramach nagrody. 
 

10. Kontrole i audyty 
 
Zwycięzcy akceptują kontrole i audyty prowadzone przez EKES, Europejski Urząd ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) i Trybunał Obrachunkowy, o których mowa w art. 129 rozporządzenia 
finansowego, a także obowiązki w zakresie jawności związane z konkursem i otrzymaną nagrodą 
wymienione w pkt 8 powyżej. 
 

11. Prawo właściwe, skargi i właściwy sąd 
 
Nagroda za Solidarność Obywatelską jest regulowana prawem UE, uzupełnionym w razie 
konieczności o belgijskie prawo krajowe. 
 
Uwagi dotyczące procedury przyznania nagrody można składać do organu przyznającego nagrodę, 
korzystając z danych kontaktowych wskazanych w pkt. 13 poniżej. 
 
Jeśli kandydaci uważają, że doszło do niewłaściwego administrowania, mogą złożyć skargę do 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu dwóch lat od uzyskania wiedzy o faktach, 
które są podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). 
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Sądem odpowiedzialnym w zakresie spraw dotyczących nagrody jest Sąd Unii Europejskiej: 
 

Sąd Unii Europejskiej  
Rue du Fort Niedergrünewald 
L-2925 Luksemburg 
tel.: +352 43031  faks: +352 4303 2100 
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu 
URL: http://curia.europa.eu 

 
Informacje o składaniu odwołania można uzyskać pod adresem wskazanym powyżej. 
 

12. Kary 
 
Na uczestników, którzy złożyli fałszywe oświadczenia (oświadczenie w załączniku 1) lub dopuścili się 
nieprawidłowości lub oszustwa mogą zostać nałożone kary finansowe w wysokości od 2% do 
10% wartości nagrody i mogą zostać wobec nich podjęte decyzje o wykluczeniu ze wszystkich 
zamówień, dotacji i konkursów finansowanych z budżetu Unii zgodnie z warunkami ustanowionymi 
w art. 136 rozporządzenia finansowego. 
 

13. Dalsze informacje 
 
Dalsze informacje można uzyskać, pisząc na adres e-mail EESCprize@eesc.europa.eu. 
 
Pytania i odpowiedzi, które mogą być istotne dla innych potencjalnych kandydatów, zostaną 
opublikowane na stronie internetowej poświęconej Nagrodzie za Solidarność Obywatelską w witrynie 
internetowej EKES-u (www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize). EKES zaleca kandydatom regularne 
odwiedzanie strony poświęconej nagrodzie w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji. 
 

_____________ 


