PRAVIDLÁ UDEĽOVANIA CENY EHSV
ZA OBČIANSKU SOLIDARITU
Občianska spoločnosť proti pandémii COVID-19
Ocenenie iniciatív solidarity zameraných na riešenie núdzovej situácie
spôsobenej pandémiou COVID-19 a jej následkov v Európe
1.

Účel a hlavný cieľ Ceny EHSV za občiansku solidaritu

Európsky hospodársky a sociálny výbor (ďalej len „EHSV“ alebo „výbor“) by chcel touto cenou, ktorá
sa udelí v roku 2020 výnimočne namiesto výročnej Ceny EHSV pre občiansku spoločnosť, odmeniť
neziskové iniciatívy fyzických osôb a/alebo súkromnoprávnych subjektov, ktoré významne prispeli
k riešeniu núdzovej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia Covid-19.
Hlavným cieľom ceny je zvýšiť informovanosť o tom, ako sa fyzické osoby a súkromnoprávne
subjekty podieľali alebo podieľajú na budovaní európskej identity a solidarity a pri tom pomáhajú
posilňovať spoločné hodnoty, ktoré sú základom európskej integrácie, a týmto spôsobom zviditeľniť
ich prínos.
2.

Téma Ceny EHSV za občiansku solidaritu: Občianska spoločnosť proti pandémii
COVID-19

Pandémia ochorenia Covid-19 a následná kríza sú vážnou núdzovou situáciou, ktorá zasiahla všetky
úrovne spoločnosti. Je to bezprecedentná výzva pre členské štáty a značná záťaž pre verejné orgány,
zdravotnícke zariadenia, organizácie občianskej spoločnosti, podniky a európskych občanov.
Od konca druhej svetovej vojny celosvetové spoločenstvo nikdy nečelilo takej dramatickej kríze,
pokiaľ ide o zdravotné, ľudské, sociálne, psychologické a ekonomické dôsledky. Pandémia postihla
veľmi veľký počet ľudí, ktorí museli zápasiť s vážnymi symptómami ochorenia, a viedla
k desaťtisícom úmrtí. Izolácia a opatrenia na obmedzenie sociálnych kontaktov ešte viac sťažili
zvládnutie tejto ľudskej tragédie, hoci sú potrebné na zabránenie šírenia vírusu.
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Zdravotné a sociálne systémy sa dostali pod tlak. Podnikateľské aktivity boli prerušené v dôsledku
opatrení na obmedzenie pohybu zavedených v niekoľkých krajinách, čo viedlo k obmedzeniu
likvidity, keďže mnoho podnikov má problém vyplatiť svojich dodávateľov a zamestnancov.
V dôsledku toho sa solventnosť podnikov stala veľmi dôležitou otázkou aj z hľadiska neistého
hospodárskeho výhľadu. Malé a stredné podniky, startupy a samostatne zárobkovo činné osoby sú
v tomto ohľade obzvlášť zraniteľné.
Mnoho firiem prepustilo zamestnancov, čo viedlo k prudkému poklesu hospodárskej činnosti
a zvýšeniu nezamestnanosti. Existuje vážne riziko, že v nadchádzajúcich mesiacoch dôjde k strate
miliónov pracovných miest, zvýšeniu podzamestnanosti, výraznému poklesu príjmov mnohých
domácností a chudobe pracujúcich. Situácia ľudí s neistými pracovnými miestami a osôb v hmotnej
núdzi sa pravdepodobne zhorší.
Rozsah a zjavný cezhraničný rozmer krízy spôsobenej koronavírusom a výziev, ktoré nás čakajú,
spôsobujú, že žiaden unilaterálny postup jednotlivých štátov nemôže byť skutočne účinný. Žiadna
vláda nemôže uvažovať o tom, že by takúto pandémiu a jej dôsledky zvládla sama. Nesystematický
prístup jednotlivých členských štátov je nielen zaručeným receptom na neúspech, ale nahráva aj
populistickým, euroskeptickým a nacionalistickým silám, čím ohrozuje celý projekt spoločnej Európy.
Sedemdesiat rokov po Schumanovej deklarácii potrebuje Európa ešte stále a viac než kedykoľvek
predtým „konkrétne úspechy, ktoré najprv vytvoria skutočnú solidaritu“. Liečba pacientov v kritickom
stave v iných krajinách EÚ a množstvo zdravotníckych pracovníkov, ktorí dobrovoľne pomáhajú
v najviac postihnutých regiónoch, sú iba dvoma z mnohých príkladov tejto skutočnej solidarity za
posledných niekoľko mesiacov.
Členské štáty EÚ musia spojiť svoje sily, vzájomne si pomáhať a koordinovať spoločné kroky
v súlade s Chartou základných práv, ako aj v súlade so zásadami právneho štátu a subsidiarity. Rýchla,
súdržná a koordinovaná kolektívna reakcia je nevyhnutná nielen na zabezpečenie fungujúceho
jednotného trhu, ale aj na zavedenie účinných opatrení na podporu hospodárskej činnosti a na prípravu
podmienok na oživenie hospodárstva. Koordinácia je dôležitá aj pri riešení naliehavých zdravotných
potrieb a poskytovaní účinnej pomoci ľuďom, ktorí trpia.
V súčasnej situácii je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby EÚ ukázala, že nie je len
spoločenstvom s finančnými a hospodárskymi záujmami, ale aj – a predovšetkým – spoločenstvom so
spoločným osudom1. Touto zásadou spolu so zásadou presadzovať blaho európskych občanov
stanovenou v Zmluve o Európskej únii (ZEÚ)2 sa musia riadiť európske, národné a regionálne/miestne
politiky a tieto zásady by mali byť hlavnou zásadou reakcie európskej občianskej spoločnosti na
súčasnú krízu.
EHSV je vďačný všetkým, ktorí pracovali v prednej línii alebo zaručovali prístup k verejným službám
a základným tovarom, a je ohromený obrovským úsilím organizovanej občianskej spoločnosti,
mimovládnych organizácií a sociálnych a ekonomických partnerov, ako aj mnohých anonymných
1
2

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Budúcnosť Fondu solidarity Európskej únie, CO/319-EESC2012-817 z 28. marca 2012 (Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 52).
Zmluva o Európskej únii, článok 3 ods. 1.
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občanov, ktorí svojou prácou dopĺňali opatrenia vykonávané orgánmi členských štátov s cieľom
poskytnúť pomoc tým, ktorých kríza zasiahla najviac.
Neziskové sociálne podniky a organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sú v mnohých členských
štátoch dôležitou súčasťou sociálneho a zdravotného systému a/alebo zabezpečujú sociálne služby,
expertov, siete a vykonávajú dobrovoľnícku činnosť v oblasti prevencie a riadenia v núdzových
situáciách a pri katastrofách, zohrávajú rozhodujúcu úlohu v boji proti pandémii Covid-19 a pri
zmierňovaní jej účinkov.
EHSV je v myšlienkach s tými, ktorých sa pandémia priamo dotkla, a chce touto cenou vzdať hold
mnohým organizáciám občianskej spoločnosti, hospodárskym subjektom a jednotlivcom, ktorí sa na
území EÚ alebo v Spojenom kráľovstve podieľali na účinných a invenčných opatreniach zameraných
na boj proti pandémii Covid-19 a jej následkom a prejavili odvahu, angažovanosť, solidaritu
a neuveriteľný zmysel pre zodpovednosť.
3.

Podmienky účasti

3.1

Kto sa môže o cenu uchádzať

O Cenu EHSV za občiansku solidaritu sa môžu uchádzať všetky fyzické osoby a súkromnoprávne
subjekty, a to za podmienok uvedených nižšie. Verejné orgány, vládne organizácie ani iné verejné
subjekty sa do súťaže nemôžu zapojiť.
Pre uchádzačov zo Spojeného kráľovstva: V nadväznosti na nadobudnutie platnosti dohody
o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom dňa 1. februára 20203, a najmä jej článku 127 ods. 6,
článkov 137 a 138 sa odkazy na fyzické osoby s pobytom v členskom štáte EÚ alebo právnické osoby
so sídlom v členskom štáte EÚ chápu ako odkazy zahŕňajúce fyzické osoby s pobytom v Spojenom
kráľovstve alebo právnické osoby so sídlom v Spojenom kráľovstve. Osoby s pobytom v Spojenom
kráľovstve a subjekty zo Spojeného kráľovstva sa preto do súťaže môžu prihlásiť.
1) Fyzické osoby
Na účely tejto ceny sa za fyzické osoby považujú jednotlivci alebo skupiny jednotlivcov, ktorí konajú
spoločne bez zmluvných väzieb. Do súťaže sa môžu prihlásiť občania EÚ bez ohľadu na krajinu
bydliska. O cenu sa môžu uchádzať aj štátni príslušníci tretích krajín s oprávneným pobytom na území
EÚ.- Skupiny jednotlivcov musia určiť jednu z fyzických osôb za kontaktnú osobu (hlavnú osobu),
ktorá ich bude zastupovať v administratívnych a finančných otázkach spojených s cenou.
Členovia EHSV, delegáti CCMI, zamestnanci inštitúcií EÚ a iných orgánov EÚ, členovia
hodnotiaceho výboru a ich príbuzní sa do súťaže nemôžu prihlásiť.

3

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva
pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7).
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2) Súkromnoprávne subjekty
Do súťaže sa môžu prihlásiť organizácie občianskej spoločnosti oficiálne zaregistrované v Európskej
únii a pôsobiace na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. Na účely tejto ceny sa za
organizácie občianskej spoločnosti, v súlade s definíciou uvedenou v stanovisku EHSV na tému
The role and contribution of civil society organisations in the building of Europe (Úloha a príspevok
organizácií občianskej spoločnosti k budovaniu Európy – pozn. prekl.: Neexistuje v slovenskom znení),
považujú organizačné štruktúry, ktorých členovia majú ciele a úlohy všeobecného záujmu a ktoré
konajú aj ako mediátori medzi verejnými orgánmi a občanmi4. Organizácie občianskej spoločnosti sa
aktívne zapájajú do formovania veci verejných podľa vlastných záujmov, pričom využívajú vlastné
špecifické znalosti, schopnosti a rozsah činnosti. Konajú nezávisle a členstvom v nich sa ich členovia
pochádzajúci z radov širokej verejnosti zaväzujú zúčastňovať sa na práci a aktivitách týchto
organizácií. Do tejto definície patria tzv. aktéri pracovného trhu, t. j. sociálni partneri; organizácie
zastupujúce sociálnych a hospodárskych aktérov; mimovládne organizácie, ktoré spájajú ľudí
sledujúcich spoločný cieľ, napr. organizácie na ochranu životného prostredia, organizácie na ochranu
ľudských práv, združenia spotrebiteľov, charitatívne organizácie, kultúrne organizácie, vzdelávacie
organizácie a organizácie poskytujúce odbornú prípravu; komunitné organizácie, t. j. organizácie
vytvorené v spoločnosti na miestnej úrovni, ktoré sledujú ciele zamerané na svojich členov, napr.
mládežnícke organizácie, združenia pre rodiny či všetky organizácie, prostredníctvom ktorých sa
občania môžu zapojiť do miestneho života a života na komunálnej úrovni; náboženské spoločenstvá.
Prihlásiť sa môžu aj organizácie občianskej spoločnosti, ktoré boli zriadené legislatívnym alebo
regulačným aktom a/alebo v ktorých je členstvo čiastočne alebo úplne povinné (napr. profesijné
združenia)5.
Spoločnosti alebo firmy: Na účely tejto ceny sa za „spoločnosti alebo firmy“ považujú subjekty
založené s cieľom dosahovať zisk podľa občianskeho alebo obchodného práva vrátane družstiev
a iných právnických osôb podľa súkromného práva. Spoločnosti alebo firmy sa môžu prihlásiť do
súťaže, ak sú založené v súlade s právnymi predpismi členského štátu a majú sídlo, ústredie alebo
hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území EÚ.
3.2

Iniciatívy, ktoré je možné do súťaže prihlásiť

Špecifickým cieľom ceny za občiansku solidaritu je odmeniť účinné a invenčné iniciatívy
realizované na území EÚ alebo v Spojenom kráľovstve, ktorých cieľom je boj proti kríze
spôsobenej pandémiou Covid-19 a proti jej rôznorodým následkom.
Iniciatívy, ktoré je možné do súťaže prihlásiť, musia spĺňať tieto tri kritériá:
 musia byť neziskové, ako napríklad nezištné iniciatívy, charitatívne projekty, dobrovoľnícka
činnosť jednotlivcov alebo podnikov atď.,
 musia sa uskutočniť do 30. septembra 2020 (dátum uzávierky podávania prihlášok) alebo
musia v tom čase ešte stále prebiehať,

4
5

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Úloha a príspevok organizácií občianskej spoločnosti
k budovaniu Európy, CESE 851/1999 z 22. septembra 1999 (Ú. v. EÚ C 329, 17.11.1999, s. 30).
Týka sa to napríklad subjektov na rakúskom trhu práce.
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musia byť priamo spojené s krízou, t. j. musia byť konkrétne zamerané na boj proti
pandémii Covid-19 a/alebo na riešenie jej rôznorodých následkov.

Vylúčené sú tieto iniciatívy:
 obchodné (t. j. ziskové) iniciatívy,
 iniciatívy, ktoré sú z viac ako 50 % financované z verejných prostriedkov,
 iniciatívy, ktoré sú plánované, ale nezačnú sa vykonávať do 30. septembra 2020 (dátum
uzávierky podávania prihlášok),
 iniciatívy, ktoré uchádzači uskutočnili ešte pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19
a ktoré nie sú priamo spojené s koronavírusom a jeho následkami. Je však možné prihlásiť aj
existujúce iniciatívy, ktoré boli upravené s cieľom rýchlo reagovať na ďalšie potreby ich
cieľových skupín a náležite riešiť nové alebo väčšie výzvy, ktorým tieto cieľové skupiny čelia
v dôsledku pandémie koronavírusu,
 dokumentačné a/alebo informačné činnosti a/alebo činnosti na zvyšovanie povedomia,
žurnalistické, literárne alebo vedecké publikácie akéhokoľvek druhu a týkajúce sa akejkoľvek
podpory, audiovizuálne produkty a akékoľvek umelecké diela.
Uchádzač musí na požiadanie predložiť dôkaz o oprávnenosti prihlásenia navrhovanej iniciatívy do
súťaže. EHSV môže prihlášku zamietnuť, ak sprievodné dokumenty neboli predložené včas.
Iniciatívy navrhované na cenu sa môžu týkať širokého okruhu tém. Môže ísť napríklad o (neúplný
zoznam):








4.

činnosti spojené so zdravím, zdravotníckym vybavením, zdravotníckymi pomôckami,
asistenciou a starostlivosťou,
dočasné iniciatívy zamerané na zmiernenie okamžitých následkov krízy spôsobenej
koronavírusom a na splnenie naliehavých potrieb cieľových skupín,
osobitné opatrenia na pomoc najodkázanejším, najviac znevýhodneným alebo
najzraniteľnejším osobám alebo skupinám (vrátane utečencov), na ich ochranu pred samotným
ochorením a zmiernenie vplyvu krízy,
iniciatívy spojené so situáciou konkrétnych cieľových skupín v čase obmedzenia pohybu,
iniciatívy zamerané na riešenie hospodárskych a pracovných následkov krízy v oblasti
zdravia,
iniciatívy na podporu oživenia európskeho hospodárstva alebo konkrétnych sektorov po
pandémii,
iniciatívy zamerané na zvýšenie reakčnej kapacity v prípade porovnateľnej krízy v budúcnosti.
Podávanie prihlášok a termín uzávierky

Prihlášky
sa
musia
podať
prostredníctvom
online
prihlasovacieho
formulára
(www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize).
V náležite
odôvodnených
prípadoch
v dôsledku
zdokumentovaných technických problémov môže EHSV uchádzačom umožniť podať prihlášku
prostredníctvom e-mailu, faxu alebo poštou.
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Prihláška musí obsahovať všetky informácie, ktoré hodnotiaci výbor požaduje, aby bolo možné:





uistiť sa, že uchádzač spĺňa formálne vstupné kritériá,
uistiť sa, že sa na uchádzača nevzťahujú kritériá vylúčenia;
uistiť sa, že uchádzač súhlasí s ustanoveniami o zodpovednosti, kontrolách, auditoch
a platných právnych predpisoch,
posúdiť skutočný prínos každej iniciatívy z hľadiska kritérií udelenia ceny.

Na tento účel musí každá prihláška obsahovať riadne vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie
o kritériách vylúčenia a kritériách účasti (príloha 1).
Pred udelením ceny EHSV vyzve uchádzačov, aby zaslali späť riadne vyplnený a podpísaný formulár
„Právny subjekt“ a formulár „Finančná identifikácia“ spolu s príslušnými sprievodnými dokumentmi.
Formuláre sú k dispozícii tu:
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_sk
a tu:
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_sk.
Prihlášky môžu byť predložené v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. V záujme urýchlenia hodnotenia
by však EHSV ocenil, keby sa prihlášky predkladali v angličtine alebo vo francúzštine.
Podaním prihlášky uchádzač potvrdzuje, že prijíma všetky podmienky stanovené v súťažných
podkladoch a prípadne sa zrieka svojich vlastných všeobecných alebo osobitných podmienok.
Konečný termín na podávanie prihlášok je 30. septembra 2020 o 12.00 hod. (bruselského času).
EHSV neprijme žiadnu prihlášku doručenú po uvedenom termíne. Uchádzačom sa dôrazne
odporúča, aby so zasielaním prihlášok nečakali do posledného dňa, pretože preťaženie internetu
alebo porucha v internetovom pripojení by mohli spôsobiť ťažkosti pri podávaní prihlášky. EHSV
nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorenia spôsobené takýmito ťažkosťami.
Každý uchádzač môže podať len jednu prihlášku. V prihláške musia uchádzači vybrať jednu
z 29 kategórií v závislosti od geografického zamerania svojho projektu a bez ohľadu na to, v ktorom
členskom štáte majú bydlisko alebo sídlo. Kategórie 1 až 27 sa týkajú projektov, ktoré sa realizujú
v niektorom členskom štáte, kategória 28 sa týka projektov, ktoré sa realizujú v Spojenom kráľovstve,
a kategória 29 sa týka projektov s cezhraničným alebo európskym zameraním.
Účasť na súťaži je bezplatná. Výdavky, ktoré by mohli niektorým uchádzačom vzniknúť v súvislosti
s prípravou a zaslaním prihlášky, sa nepreplácajú.
Po odoslaní prihlášky sa uchádzačom zobrazí na obrazovke správa s poďakovaním za podanie
prihlášky a s ponukou možnosti jej vytlačenia alebo uloženia vo formáte PDF.
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5.

Hodnotenie a cena

5.1

Jednotlivé kroky vyhodnocovania

Hodnotenie vykoná panel expertov (ďalej len „hodnotiaci výbor“), ktorí spĺňajú požiadavky
v súvislosti s konfliktom záujmov stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách6.
EHSV si vyhradzuje právo nezverejniť mená členov hodnotiaceho výboru, ktoré však budú môcť byť
zverejnené až po udelení ceny.
Uchádzači nesmú počas celého procesu kontaktovať členov hodnotiaceho výboru zo žiadneho dôvodu
týkajúceho sa súťaže. Každý takýto pokus bude mať za následok vylúčenie zo súťaže.
Rozhodnutia hodnotiaceho výboru sú konečné, záväzné a nenapadnuteľné.
Hodnotenie sa zakladá výlučne na informáciách uvedených v predloženej prihláške.
Každá z 29 kategórií bude hodnotená nezávisle od ostatných kategórií.
Pre každú kategóriu sa postup uskutoční v piatich krokoch:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

overenie splnenia podmienok účasti zo strany uchádzačov,
overenie splnenia kritérií oprávnenosti pre iniciatívy navrhnuté na cenu,
overenie nevylúčiteľnosti uchádzačov,
hodnotenie kvality iniciatív navrhnutých na cenu na základe kritérií udelenia ceny,
udelenie ceny.

EHSV posúdi uvedené kritériá v ľubovoľnom poradí. Na udelenie ceny musia uchádzači úspešne
prejsť všetkými etapami. Uchádzačom nebude poskytnutá žiadna spätná väzba, kým sa hodnotiaci
proces neskončí. Výsledky budú všetkým uchádzačom oznámené čo najskôr a v každom prípade do
15 kalendárnych dní odo dňa, keď povoľujúci úradník rozhodne o udelení ceny (etapa 5), orientačne
do januára 2021.
5.1.1 Overenie splnenia podmienok účasti zo strany uchádzačov
Ak sa chcú uchádzači zúčastniť na súťaži, musia spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.1.
Všetci uchádzači musia predložiť čestné vyhlásenie (príloha 1) riadne podpísané a datované (v prípade
súkromnoprávnych subjektov splnomocneným zástupcom), v ktorom uvedú, že spĺňajú podmienky
účasti. Toto vyhlásenie je súčasťou vyhlásenia použitého pre kritériá vylúčenia (pozri bod 5.1.3). Preto
každý uchádzač predloží len jedno vyhlásenie zahŕňajúce oba uvedené aspekty.
6

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú
na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013,
(EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia
(EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).
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EHSV posúdi splnenie kritérií účasti zo strany uchádzačov na základe tohto čestného vyhlásenia.
EHSV pred udelením ceny požiada uchádzačov, aby predložili riadne vyplnený a podpísaný formulár
„Právny subjekt“ a sprievodné dokumenty (pozri bod 4).
EHSV si vyhradzuje právo kedykoľvek počas procesu hodnotenia požiadať ktoréhokoľvek uchádzača
o predloženie uvedeného formulára a sprievodných dokumentov. V takomto prípade musí uchádzač
formulár a sprievodné dokumenty bezodkladne predložiť. EHSV môže prihlášku odmietnuť,
ak formulár a sprievodné dokumenty neboli predložené včas.
5.1.2 Overenie splnenia kritérií oprávnenosti pre iniciatívy
Oprávnenosť iniciatív navrhnutých na túto cenu sa overí na základe online prihlasovacieho formulára
a prípadných dodatočných objasňujúcich otázok, ktoré položí EHSV. Aby boli iniciatívy akceptované,
musia spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2. Iné aktivity, ktoré uchádzač vyvíja, nebudú zohľadnené.
5.1.3 Overenie nevylúčiteľnosti
Všetci uchádzači musia predložiť čestné vyhlásenie (príloha 1) riadne podpísané a datované (v prípade
súkromnoprávnych subjektov splnomocneným zástupcom), v ktorom uvedú, že nie sú v žiadnej zo
situácií vylúčenia opísaných v článkoch 136 a 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách a uvedených
v čestnom vyhlásení.
EHSV si vyhradzuje právo overiť si, či sa uchádzači nenachádzajú v žiadnej zo situácií vedúcich
k vylúčeniu, a to tým, že ich požiada o sprievodné dokumenty uvedené v čestnom vyhlásení.
V takomto prípade musí uchádzač príslušné dokumenty predložiť v lehote, ktorú určí EHSV. EHSV
môže prihlášku zamietnuť, ak požadované dokumenty neboli predložené včas.
Uchádzač nie je povinný daný dokument predložiť, ak je dokument bezplatne dostupný vo verejnej
databáze. Uchádzač musí o tom informovať EHSV.
5.1.4 Hodnotenie kvality
Hodnotiaci výbor bude posudzovať kvalitu prihlášok pre každú z 29 kategórií na základe kritérií
udelenia ceny uvedených nižšie. Hodnotitelia budú brať do úvahy len iniciatívy navrhnuté na cenu,
a nie ostatné aktivity uchádzača. Pre jednotlivé kritériá nie je stanovený žiaden minimálny počet
bodov. Uchádzači, ktorí nezískajú aspoň 50 % maximálneho celkového počtu bodov, však budú
vylúčení.
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Kritériá udelenia ceny
Kritérium 1 – Dosah a účinnosť
Podľa tohto kritéria sa vyhodnotí krátkodobý aj dlhodobý dosah navrhnutej
iniciatívy, ako aj jej potenciál inšpirovať ďalších v Európe, t. j. či je možné
uplatniť ju alebo adaptovať na rovnakú kategóriu príjemcov alebo inú
kategóriu príjemcov na inom mieste v tom istom alebo inom členskom štáte
EÚ. V tejto súvislosti sa iniciatíva vyhodnotí na základe toho, ako použité
ľudské a finančné zdroje súvisia s dosahom na cieľovú skupinu. Zohľadní sa aj
schopnosť iniciatívy šíriť osvedčené postupy.
Kritérium 2 – Inovačnosť a invenčnosť
Podľa tohto kritéria sa vyhodnotí invenčnosť navrhnutej iniciatívy, jej
jedinečnosť a miera inovačnosti v jej konkrétnom kontexte. Inovačnosť sa tu
preto chápe ako nové nápady aj ako nové alebo vylepšené spôsoby
uplatňovania existujúceho riešenia alebo prístupu, resp. jeho prispôsobenie
odlišnej situácii alebo cieľovej skupine.

Body

70 bodov

30 bodov

100 bodov
(minimálne
50 bodov)

Spolu

5.1.5 Udelenie ceny
Cenu udelí výbor na základe hodnotenia hodnotiaceho výboru, ktorý má vzhľadom na posúdenie
kvality súťažných príspevkov možnosť rozhodnúť, či odporučí udelenie cien.
EHSV môže udeliť najviac 29 cien (jednu v každej kategórii) uchádzačom s najvyšším hodnotením
(t. j. tým, ktorí získali najvyšší počet bodov) v príslušných kategóriách.
6.

Peňažná odmena

Výbor plánuje udeliť maximálne 29 cien. Každá cena bude v hodnote 10 000 EUR. Výbor nemusí
udeliť všetkých 29 cien. EHSV sa môže rozhodnúť, že Cenu za občiansku solidaritu nezíska nikto.
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční na plenárnom zasadnutí EHSV v januári 2021.
Na slávnostný ceremoniál bude pozvaný jeden zástupca každého víťaza. Cestu a ubytovanie im
zabezpečí EHSV podľa pravidiel, s ktorými budú víťazi včas oboznámení.
Peňažné odmeny budú vyplatené bankovým prevodom do 30 dní po slávnostnom odovzdaní cien za
predpokladu, že víťazi predložili všetky požadované dokumenty. Víťazi sú zodpovední za uhradenie
príslušných daní a poplatkov v súvislosti s využitím peňažnej odmeny.
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7.

Osobné údaje

Osobné údaje uvedené v prihláške a pridružených dokumentoch (meno, adresa atď.) sa spracúvajú
v súlade s nariadením (EÚ) č. 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov7. Ak nie je
stanovené inak, odpovede na otázky a všetky požadované osobné údaje potrebné na posúdenie
prihlášky v súlade s pravidlami súťaže spracuje výlučne na tento účel Riaditeľstvo pre komunikáciu
a vzťahy s inštitúciami. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené v prílohe
(príloha 2).
Osobné údaje uchádzača môžu byť zaznamenané v systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia
(EDES) v prípade, že sa uchádzač nachádza v niektorej zo situácií uvedených v článku 136 nariadenia
o rozpočtových pravidlách a v čestnom vyhlásení. Viac informácií nájdete vo vyhlásení o ochrane
osobných
údajov
na
stránke
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm.
8.

Požiadavky na zverejňovanie

Bez toho, aby bol dotknutý bod 7, dávajú uchádzači EHSV právo informovať verejnosť v akomkoľvek
jazyku a prostredníctvom akéhokoľvek média a akýmkoľvek spôsobom o menách uchádzačov, ich
činnosti a výške peňažnej odmeny, ktorú získali víťazi.
Každé informovanie alebo publikácia zo strany víťazov o činnosti, za ktorú dostali cenu, musí
obsahovať zmienku, že za túto činnosť získali Cenu EHSV za občiansku solidaritu. Táto povinnosť
platí počas jedného roka od dátumu udelenia ceny.
9.

Zodpovednosť

Uchádzači majú výlučnú zodpovednosť v prípade nárokov súvisiacich s činnosťami, ktoré sa
uskutočnili v rámci súťaže.
10.

Kontroly a audity

Víťazi súhlasia s kontrolami a auditmi zo strany EHSV, Európskeho úradu pre boj proti podvodom
(OLAF) a Dvora audítorov podľa článku 129 nariadenia o rozpočtových pravidlách a záväzkami
týkajúcimi sa propagácie v súvislosti so súťažou a získanou cenou, ako je uvedené v bode 8.
11.

Rozhodné právo, sťažnosti a príslušná jurisdikcia

Cena za občiansku solidaritu sa riadi právnymi predpismi EÚ, ktoré v prípade potreby dopĺňajú
belgické právne predpisy.

7

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES)
č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 93).
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Pripomienky týkajúce sa postupu udeľovania ceny sa môžu predložiť orgánu, ktorý cenu udeľuje,
prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 13.
Ak sa uchádzači domnievajú, že došlo k nesprávnemu úradnému postupu, môžu podať sťažnosť
európskemu ombudsmanovi do dvoch rokov od dátumu, keď sa dozvedeli o skutočnostiach, na
ktorých sa táto sťažnosť zakladá (pozri http://www.ombudsman.europa.eu).
Otázky spojené s touto cenou spadajú do jurisdikcie Všeobecného súdu Európskej únie:
Všeobecný súd Európskej únie
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Tel.: +352 43031
Fax.: +352 4303 2100
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
Informácie o podaní odvolania možno získať na adrese uvedenej vyššie.
12.

Sankcie

Účastníkom, ktorí poskytli nepravdivé vyhlásenia (čestné vyhlásenie, príloha 1) alebo sa dopustili
nezrovnalostí či podvodu, môžu byť v súlade s podmienkami stanovenými v článku 136 nariadenia
o rozpočtových pravidlách uložené finančné sankcie vo výške 2 až 10 % hodnoty ceny a môžu byť
vylúčení zo všetkých zákaziek, grantov a návrhov financovaných z rozpočtu Únie.
13.

Ďalšie informácie

Bližšie informácie získate na adrese: EESCprize@eesc.europa.eu.
Ak to bude relevantné pre ďalších potenciálnych uchádzačov, budú otázky a odpovede uverejnené na
stránke Ceny EHSV za občiansku solidaritu (www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize). EHSV
uchádzačom odporúča pravidelne sledovať webovú stránku súťaže, aby mali k dispozícii aktuálne
informácie.
_____________
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