ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY EKES-U
DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W 2021 ROKU
Nagroda za wybitne osiągnięcia z zakresu inicjatyw społeczeństwa
obywatelskiego
DZIAŁANIE W DZIEDZINIE KLIMATU
1.

Cel i ogólny zamysł Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego

Dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (dalej „EKES” lub „Komitet”) celem
dorocznej nagrody jest wyróżnienie inicjatyw organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub osób
fizycznych, które wniosły znaczący wkład w promowanie europejskiej tożsamości i integracji, oraz
zachęcanie do podejmowania takich inicjatyw.
Zatem w ogólnym zamyśle nagroda ma przyczynić się do lepszego uwidocznienia roli, jaką mogą
odegrać organizacje społeczeństwa obywatelskiego lub osoby fizyczne w kształtowaniu tożsamości
europejskiej i obywatelstwa europejskiego, tak by podkreślić wspólne wartości leżące u podstaw
integracji europejskiej.
2.

Temat przewodni Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2021 roku:
Działania w dziedzinie klimatu

Zmiana klimatu stanowi podstawowe wyzwanie dla ludzkości w XXI w., a obecny okres ma
decydujące znaczenie. Wyraźnie widać, że świat odchodzi od realizacji celów porozumienia
paryskiego oraz celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Powstrzymanie zmian klimatu wymykających
się spod kontroli musi stanowić wspólny cel na skalę światową. Osiągnięcie neutralności klimatycznej
wymaga starań ze strony wszystkich państw i podmiotów. Europa staje się światowym liderem
przeciwdziałania zmianie klimatu. Przedstawienie przez Ursulę von der Leyen komunikatu w sprawie
Europejskiego Zielonego Ładu, zawierającego zdecydowane zobowiązanie do osiągnięcia neutralności
klimatycznej do 2050 r., uznano za nowy znak przywództwa skierowanego na promowanie ambitnej
polityki w zakresie klimatu i środowiska na całym świecie. Rada Europejska, popierając w grudniu
2020 r. wiążący unijny cel polegający na ograniczeniu w UE emisji netto gazów cieplarnianych o co
najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r., wprowadziła Unię Europejską na
właściwą drogę ku neutralności klimatycznej. Ponadto jasno stwierdzono, że aby transformacja
w kierunku neutralności klimatycznej była sprawiedliwa i inkluzywna, „potrzebny jest nowy pakt,
który zjednoczy obywateli w ich różnorodności, i w ramach którego władze krajowe, regionalne
EESC-2021-01605-00-00-INFO-TRA (EN) 1/12

PL

i lokalne, społeczeństwo obywatelskie i sektor przemysłowy będą ściśle współpracować z instytucjami
i organami doradczymi UE”1. Zdecydowane zobowiązanie do osiągnięcia neutralności klimatycznej
do 2050 r. otwiera przed UE korzystną perspektywę wniesienia wkładu w konferencję COP26
w Glasgow. Europa musi wykazać, że gospodarka dobrobytu, która chroni ekosystemy, zachowuje
różnorodność biologiczną i zapewnia sprawiedliwą transformację w kierunku neutralnego pod
względem klimatu sposobu życia w całej UE, jest osiągalna i korzystna dla wszystkich osób.
Nie ulega wątpliwości, że podjęcie działań i zobowiązań przez wszystkie podmioty, stanowi klucz do
sukcesu Europejskiego Zielonego Ładu, a także do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. Taką
wizję EKES podkreślał wielokrotnie w ubiegłych latach. Dzięki oddolnym działaniom w dziedzinie
klimatu powstaje potencjał napędzenia realizacji ambitnych celów klimatycznych. Europejski Pakt na
rzecz Klimatu, oparty na rzeczywistym udziale i odpowiedzialności lokalnych podmiotów
działających w dziedzinie klimatu, może być narzędziem realizacji ambicji UE w dziedzinie
klimatu, lecz musi koncentrować się na umożliwieniu ludziom zmiany systemów, które
doprowadziły nas na skraj kryzysu klimatycznego – poprzez badania, eksperymenty i pokazywanie
przykładów.
Ostatnimi laty w UE powstało tysiące inicjatyw oddolnych, jako że organizacje społeczeństwa
obywatelskiego, społeczności i obywatele coraz częściej postanawiają działać nad rozwiązaniem,
zamiast pogłębiać problem. Podmioty te odgrywają zasadniczą rolę w napędzaniu lokalnych procesów
transformacji, a ich działania zmieniają gospodarki lokalne oraz normy i zachowania. Działania takie
powodują redukcję śladu węglowego i ekologicznego do poziomu znacznie niższego niż ten, który
cechuje społeczności o tradycyjnych nawykach. Społeczeństwo obywatelskie usilnie apeluje o bardziej
zdecydowane i pilniejsze działania w dziedzinie klimatu. Młodzieżowe strajki klimatyczne są
najbardziej dramatyczną demonstracją tych postulatów. Osoby młode coraz częściej wychodzą
z propozycjami rozwiązań w związku z kryzysem klimatycznym.
EKES jest zaniepokojony problemem zmiany klimatu i silnie angażuje się we wspieranie działań
związanych z osiąganiem neutralności klimatycznej. Zwraca on też szczególną uwagę na postulaty
osób młodych i wykorzystał kilka okazji, aby stworzyć forum dla młodych działaczy na rzecz klimatu
w celu wzmocnienia ich przesłania. W marcu 2021 r. doroczne, sztandarowe wydarzenie EKES-u
„Twoja Europa – Twoje Zdanie!” – zrzeszające ponad stu nastoletnich uczniów ze wszystkich państw
członkowskich UE, Zjednoczonego Królestwa i państw kandydujących – przybrało formę symulacji
Konferencji Stron i przyczyniło się do większego zaangażowania uczniów w kwestie rozwiązań
dotyczących zmiany klimatu. Pomogło w tym także wydarzenie dodatkowe w mediach
społecznościowych dotyczące zmiany systemowej, skupione na pakcie klimatycznym oraz
angażowaniu młodzieży. Wnioski z tego wydarzenia przekazano do innych instytucji Unii. Ponadto
propozycje uczniów dotyczące działań zostaną przedstawione na organizowanym dwa razy do roku
wydarzeniu Parlamentu Europejskiego skierowanym do młodzieży, które odbędzie się maju 2021 r.
w Strasburgu, a także podczas europejskiego Młodzieżowego Szczytu Klimatycznego wysokiego
szczebla, który EKES zamierza zorganizować wspólnie z Parlamentem Europejskim (harmonogram
będzie zależał od stanu pandemii COVID-19; wydarzenie przesunięto już z lata 2021 r.).
1

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
i Komitetu Regionów – Europejski Zielony Ład, COM(2019) 640 final, s. 2.

EESC-2021-01605-00-00-INFO-TRA (EN) 2/12

Przez ostatnie kilka lat EKES przyjął szereg opinii skoncentrowanych z jednej strony na potrzebie
prowadzenia dialogu społecznego dotyczącego sprawiedliwej i szybkiej transformacji w kierunku
bezemisyjnego świata, a z drugiej strony na wkładzie, jaki oddolne inicjatywy m.in. społeczeństwa
obywatelskiego mogą wnieść w realizację celu osiągania neutralności klimatycznej. Przykładowo
w opinii Wspieranie działań podmiotów niepaństwowych w dziedzinie klimatu2, Komitet wyraził
ubolewanie, że „większość działań w zakresie klimatu w Europie (prawie wcale) nie jest uznawana na
szczeblu europejskim”. Ponadto zwrócił uwagę, że uznanie i podkreślenie skutecznych,
innowacyjnych i kreatywnych działań w dziedzinie klimatu – np. poprzez przyznawanie nagród za
szczególne osiągnięcia w działaniach w dziedzinie klimatu w określonych ramach tematycznych –
„może być racjonalnym pod względem kosztów sposobem zachęcania do nowych działań i wspierania
działań już prowadzonych”. W tym kontekście, Komitet podkreślił także, że ważne jest „nie tylko
podkreślanie i prezentowanie działań, ale również reagowanie na potrzeby podmiotów
niepaństwowych i inspirowanie do nowych partnerstw między podmiotami państwowymi
a niepaństwowymi, a także ułatwianie partnerskiego uczenia się, szkolenia i dzielenia się radami
wśród podmiotów niepaństwowych [...]” W ramach swojej opinii rozpoznawczej oraz w ramach kilku
poprzednich opinii3 EKES złożył bardzo konkretne propozycje dotyczące Europejskiego Paktu na
rzecz Klimatu. Utworzenie forum UE na rzecz finansowania działań związanych z klimatem w ramach
Paktu ułatwiłoby proces wzajemnego uczenia się i dostęp do finansowania, a także usunęłoby bariery.
Powołanie członków EKES-u na ambasadorów na szczeblu UE dla okręgów wyborczych, które
reprezentują, pozwoliłoby wykorzystać ich rozległe sieci kontaktów wśród społeczeństwa
obywatelskiego, by wzmocnić pozycję Paktu. Ponadto integralną częścią tego paktu powinien być
mechanizm zaangażowania młodzieży w działania na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju –
np. Młodzieżowe Okrągłe Stoły ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju – wspomagany przez
organizacje młodzieżowe.
Dlatego EKES postanowił przyznać 12. Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego organizacjom
społeczeństwa obywatelskiego lub osobom fizycznym, które przeprowadziły na terytorium UE
skuteczne, innowacyjne i kreatywne działania w dziedzinie klimatu mające na celu promowanie
sprawiedliwej transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i odpornej na zmianę klimatu.
W ten sposób nagroda podkreśli również wkład, jaki społeczeństwo obywatelskie może włożyć
w realizację Europejskiego Zielonego Ładu.

2
3

Opinia EKES-u Wspieranie działań podmiotów niepaństwowych w dziedzinie klimatu, Dz.U. C 227 z 28.6.2018, s. 35.
Opinia EKES-u Europejski Pakt na rzecz Klimatu, opinia EKES-u W kierunku zorganizowanego zaangażowania młodzieży na rzecz
klimatu i zrównoważonego rozwoju (opinia z inicjatywy własnej), opinia EKES-u Ułatwianie dostępu do finansowania działań
związanych ze zmianą klimatu dla podmiotów niepaństwowych.
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3.

Kwalifikowalność

3.1

Kwalifikujący się kandydaci

O Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego mogą ubiegać się wszystkie organizacje
społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na
szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym lub europejskim. Również osoby fizyczne mogą wziąć
udział w konkursie.
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 lub w których członkostwo jest częściowo bądź całkowicie
obowiązkowe (np. stowarzyszenia zawodowe)5.
Przez osoby indywidualne rozumie się osoby fizyczne. 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. Kwalifikują się również grupy osób
fizycznych działające wspólnie bez powiązań umownych. Grupy te muszą wyznaczyć jedną 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.

4
5

Opinia Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Rola organizacji społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu Europy i ich wkład w ten
proces – CESE 851/1999 z dnia 22 września 1999 r.(Dz.U. C 329 z 17.11.1999, s. 30).
Dotyczy to na przykład austriackich podmiotów rynku pracy.
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3.2

Kwalifikowalne inicjatywy

Konkretnym celem Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2021 jest wyróżnienie skutecznych,
innowacyjnych i kreatywnych inicjatyw podjętych na terytorium UE w celu promowania
sprawiedliwej transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i odpornej na zmianę
klimatu.
Należy zgłaszać inicjatywy, które już zostały zrealizowane lub które są w trakcie realizacji. Z udziału
w konkursie wyłączone są inicjatywy, które są planowane, lecz których realizacja nie została
rozpoczęta z dniem 30 czerwca 2021 r. (termin składania zgłoszeń).
Aby zakwalifikować się, działania lub inicjatywy muszą obejmować co najmniej jedną
z następujących dziedzin:
















Promowanie pełnego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i zdobywania jego
akceptacji dla transformacji w kierunku społeczeństwa neutralnego dla klimatu;
Promowanie uczestnictwa obywateli w debacie na temat klimatu;
Opracowywanie/realizacja projektów promujących zmianę stylu życia na bardziej przyjazny dla
klimatu wśród osób przebywających w środowiskach lokalnych i w miejscach pracy, w tym
wśród organizacji pracodawców lub pracowników;
Podnoszenie świadomości w zakresie klimatu wśród konsumentów bądź zachęcanie do zmiany
zachowań i norm społecznych w kontekście kryzysu klimatycznego;
Opracowywanie/realizacja projektów wspierających aktywne polityki klimatyczne na szczeblu
lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim;
Promowanie szeroko pojętej sprawiedliwości klimatycznej, z uwzględnieniem praw człowieka
i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw; podnoszenie świadomości w zakresie klimatu
w szerszym, bardziej zróżnicowanym lub nieuprzywilejowanym/zmarginalizowanym gronie
odbiorców; zapewnianie, aby żadna grupa społeczna nie została pozostawiona sama sobie
w procesie transformacji w kierunku gospodarek i społeczeństw neutralnych dla klimatu;
Promowanie edukacji klimatycznej w szkołach na każdym poziomie; opracowywanie/realizacja
projektów podnoszących świadomość w zakresie zmiany klimatu i rozwiązań tego problemu
wśród dzieci i osób młodych;
Podnoszenie świadomości na temat oddziaływania zmian klimatu i promowanie działań
mających na celu zwiększanie odporności oraz przystosowanie się do zmiany klimatu;
Promowanie angażowania społeczeństwa obywatelskiego w realizację polityk klimatycznych na
szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim;
Zachęcanie do aktywnych postaw obywatelskich oraz do wzmacniania własnej pozycji poprzez
angażowanie się w projekty promujące sprawiedliwą transformację i generujące nowe interakcje
obywatelskie służące powstawaniu gospodarki neutralnej dla klimatu;
Promowanie aktywności młodzieży w zakresie proponowania i wdrażania rozwiązań
dotyczących zmiany klimatu, a także wzmacnianie pozycji osób młodych w celu zaangażowania
ich w procesy decyzyjne dotyczące polityk w zakresie klimatu i środowiska na szczeblu
lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.
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Do otrzymania nagrody nie kwalifikują się publikacje literackie lub naukowe dowolnego rodzaju i na
dowolnym nośniku, produkty audiowizualne i wszelkiego rodzaju dzieła sztuki.
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.
Wniosek musi zawierać wszystkie informacje wymagane przez komisję konkursową w celu:





stwierdzenia, czy dane organizacje społeczeństwa obywatelskiego lub osoby fizyczne spełniają
formalne kryteria zgłoszenia;
upewnienia się, że dane organizacje społeczeństwa obywatelskiego lub osoby fizyczne nie
podlegają kryteriom wykluczenia;
stwierdzenia, czy dane organizacje społeczeństwa obywatelskiego lub osoby fizyczne akceptują
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 kandydaci zostaną poproszeni o odesłanie odpowiednio wypełnionego
i podpisanego formularza danych osoby prawnej oraz formularza identyfikacji finansowej wraz
z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi. Formularze te są dostępne w witrynach pod
następującymi adresami:
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_pl
oraz
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_pl.
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.
Ostateczny termin nadsyłania wniosków upływa w środę, 30 czerwca 2021 r., o godz. 10.00 (czasu
brukselskiego).
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EKES nie będzie rozpatrywał zgłoszeń otrzymanych po upływie tego terminu. 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 złożyć tylko jedno zgłoszenie. Udział w konkursie jest bezpłatny. Jeśli
przygotowanie i przesłanie zgłoszenia pociąga za sobą koszty dla danego kandydata, nie będą one
podlegały refundacji.
Kandydaci zobaczą na ekranie wiadomość z podziękowaniem za przesłanie zgłoszenia umożliwiającą
wydrukowanie zgłoszenia lub zapisanie go w formacie PDF.
5.

Ocena i przyznanie nagrody

5.1

Etapy oceny

Ocena zostanie przeprowadzona przez zespół ekspertów złożony z dziesięciu członków („komisja
oceniająca”), którzy podlegają wymogom dotyczącym konfliktu interesów określonym
w rozporządzeniu finansowym6. Ocena będzie oparta wyłącznie na informacjach przedstawionych
w złożonym formularzu zgłoszenia.
EKES zastrzega sobie prawo do nieujawniania tożsamości członków komisji oceniającej.
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.
Procedura zostanie przeprowadzona w pięciu etapach:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

6

weryfikacja kwalifikowalności kandydatów;
weryfikacja kwalifikowalności inicjatyw proponowanych do nagrody;
weryfikacja, czy kandydaci nie podlegają kryteriom wykluczenia;
ocena jakości inicjatyw proponowanych do nagrody na podstawie kryteriów dotyczących
przyznania nagrody;
przyznanie nagrody.

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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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), orientacyjnie pod
koniec listopada 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 organizacji społeczeństwa
obywatelskiego), 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 Komitet 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
wniosku złożonego w trybie online. 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.
5.1.3 Sprawdzenie braku 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.
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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 poinformuje on EKES, że
dokument ten jest nieodpłatnie dostępny w publicznej bazie danych.
5.1.4 Ocena jakości
Komisja oceniająca ocenia jakość wniosków na podstawie kryteriów przyznania nagrody określonych
poniżej. Członkowie tej komisji 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
Kryterium 1 – Skutki długoterminowe
To kryterium dotyczyć będzie oceny potencjału proponowanej inicjatywy pod
względem jej długoterminowych skutków i inspirowania innych w Europie,
tzn. możliwości wykorzystania jej 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 skutki zostaną
poddane ocenie pod kątem zasobów ludzkich i finansowych wykorzystanych
do realizacji proponowanej inicjatywy.
Kryterium 2 – Uczestnictwo i współpraca
W ramach tego kryterium z jednej strony oceni się, w jakim stopniu
proponowana inicjatywa aktywnie angażuje uczestników i beneficjentów,
a z drugiej strony jej potencjał w zakresie przekazywania dobrych praktyk
i zwiększania świadomości na temat kwestii związanych z tematem Nagrody
dla Społeczeństwa Obywatelskiego.
Kryterium 3 – 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. W tym kontekście pod uwagę zostaną wzięte również
innowacje społeczne.
Suma punktów
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Punkty

35 punktów

35 punktów

30 punktów

100 punktów
(min. 50 punktów)

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 pięć nagród pięciu najlepszym kandydatom.
6.

Wysokość nagrody

Komitet planuje przyznanie maksymalnie pięciu nagród. Pierwsza nagroda ma wartość 14 000 EUR.
Wysokość drugiej, trzeciej, czwartej i piątej nagrody wynosi 9 000 EUR. Jeżeli miejsce pierwsze
będzie współdzielone przez co najmniej dwóch zwycięzców ex aequo, kwota każdej z pierwszych
nagród wyniesie odpowiednio 11 500 EUR w przypadku dwóch pierwszych nagród, 10 600 EUR
w przypadku trzech pierwszych nagród, 10 250 EUR w przypadku czterech pierwszych nagród
i 10 000 EUR w przypadku pięciu pierwszych nagród. Komitet nie ma obowiązku przyznania
wszystkich pięciu nagród. EKES może zdecydować o nieprzyznaniu Nagrody dla Społeczeństwa
Obywatelskiego.
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w trakcie sesji plenarnej EKES-u w dniach 8–9 grudnia
2021 r. Na uroczystość zaprosi się po dwóch przedstawicieli 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 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 proponowanej do nagrody
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 dla
Społeczeństwa Obywatelskiego. 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 dla Społeczeństwa Obywatelskiego 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 civilsocietyprize@eesc.europa.eu.
Pytania i odpowiedzi, które mogą być istotne dla innych potencjalnych kandydatów, zostaną
opublikowane na stronie internetowej poświęconej Nagrodzie dla Społeczeństwa Obywatelskiego
w witrynie internetowej EKES-u (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). EKES zaleca kandydatom
regularne odwiedzanie strony poświęconej nagrodzie w celu uzyskania najbardziej aktualnych
informacji.
_____________
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