PRAVIDLÁ PRE UDELENIE CENY EHSV PRE OBČIANSKU
SPOLOČNOSŤ ZA ROK 2021
Ocenenie výnimočných iniciatív občianskej spoločnosti
OPATRENIA V OBLASTI KLÍMY
1.

Účel a hlavný cieľ Ceny pre občiansku spoločnosť

Pre Európsky hospodársky a sociálny výbor (ďalej „EHSV“ alebo „výbor“) je cieľom tejto
každoročne udeľovanej ceny odmeniť a podporiť iniciatívy organizácií občianskej spoločnosti a/alebo
jednotlivcov, ktoré výraznou mierou prispeli k propagovaniu európskej identity a integrácie.
Hlavným cieľom ceny je preto zvýšiť informovanosť o tom, ako sa môžu organizácie občianskej
spoločnosti a jednotlivci podieľať na budovaní európskej identity a európskeho občianstva takým
spôsobom, aby sa tým posilnili spoločné hodnoty, ktoré sú základom európskej integrácie.
2.

Téma Ceny pre občiansku spoločnosť za rok 2021: Opatrenia v oblasti klímy

Zmena klímy je rozhodujúcou výzvou pre ľudstvo v 21. storočí a teraz sme sa ocitli v kritickom
období. Je zrejmé, že svet nie je na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody o zmene klímy
a cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja. Zastavenie nekontrolovateľnej zmeny klímy musí byť
spoločným cieľom v celosvetovom meradle. Vyžaduje si to úsilie všetkých národov a všetkých
aktérov zamerané na dosiahnutie klimatickej neutrality. Európa sa stavia do pozície priekopníka
a celosvetového lídra v oblasti klímy. Ursula von der Leyenová predstavila oznámenie o Európskej
zelenej dohode, ktoré bolo zároveň s pevným odhodlaním dosiahnuť klimatickú neutralitu do
roku 2050 vítané ako obnovený signál vedúceho postavenia, ktorého cieľom je podpora ambicióznych
politík v oblasti klímy a životného prostredia na celom svete. V decembri 2020 Európska rada
schválila záväzný cieľ EÚ dosiahnuť do roku 2030 čisté zníženie emisií skleníkových plynov
v porovnaní s rokom 1990 aspoň o 55 %, čím EÚ pevne nasmerovala k dosiahnutiu klimatickej
neutrality. Takisto sa objasnilo, že na to, aby bol prechod na klimatickú neutralitu spravodlivý
a inkluzívny, „je potrebný nový pakt, ktorý spojí občanov všetkých názorových spektier, orgány
verejnej správy, samosprávy, občiansku spoločnosť a priemysel v úzkej spolupráci s inštitúciami
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a konzultačnými orgánmi EÚ“1. Silný záväzok dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 otvára
pozitívnu perspektívu pre príspevok EÚ na konferenciu COP26 v Glasgowe. Európa musí ukázať, že
hospodárstvo zamerané na dobré životné podmienky, ktoré chráni ekosystémy, zachováva biodiverzitu
a zabezpečuje spravodlivý prechod na klimaticky neutrálny spôsob života, je uskutočniteľné
a prospešné pre všetkých.
Je úplne jasné, že pre úspech Európskej zelenej dohody a dosiahnutie cieľov Parížskej dohody sú
rozhodujúce opatrenia a záväzky všetkých aktérov. EHSV v uplynulých rokoch opakovane
zdôrazňoval túto víziu. Opatrenia v oblasti klímy zdola nahor majú potenciál stimulovať ambície
v oblasti klímy. Klimatický pakt založený na skutočnej účasti a zodpovednosti miestnych aktérov
v oblasti klímy môže byť prostriedkom na splnenie klimatických cieľov EÚ, no musí sa zamerať na
posilnenie postavenia ľudí zmeniť systémy, ktoré nás priviedli na pokraj klimatickej krízy, a to
prostredníctvom prieskumov, experimentov a názorných ukážok.
V posledných rokoch sa v celej EÚ objavili tisíce iniciatív na miestnej úrovni, keďže organizácie
občianskej spoločnosti, komunity a občania sa čoraz viac chcú stať súčasťou riešenia, nie problémom.
Títo aktéri zohrávajú kľúčovú úlohu pri presadzovaní miestnych transformačných procesov, pri
transformácii miestnych hospodárstiev a tiež pomáhajú prispievať k zmene noriem a správania.
Týmito opatreniami znižujú svoju uhlíkovú a ekologickú stopu výrazne pod úroveň bežných komunít.
Občianska spoločnosť dôrazne požaduje, aby sa v oblasti klímy prijali ambicióznejšie a naliehavejšie
opatrenia. Najvýraznejším prejavom týchto požiadaviek sú demonštrácie mladých ľudí za ochranu
klímy. Mladí ľudia sa čoraz viac zapájajú do navrhovania riešení klimatickej krízy.
EHSV je znepokojený zmenou klímy a je pevne odhodlaný podporovať opatrenia spojené
s dosiahnutím klimatickej neutrality. Veľmi pozorne sledoval aj požiadavky mladých ľudí a využil
niekoľko príležitostí na to, aby poskytol fórum pre mladých aktivistov v oblasti klímy s cieľom
posilniť ich posolstvo. Každoročné vlajkové podujatie EHSV „Vaša Európa, váš názor“, ktoré
združuje viac ako sto stredoškolských študentov a študentiek zo všetkých členských štátov EÚ,
Spojeného kráľovstva a kandidátskych krajín, malo v marci 2021 podobu simulácie COP a pomohlo
študentom zapojiť sa do riešení v oblasti klímy, a to aj vďaka verejnému sprievodnému podujatiu
v sociálnych médiách na tému systémovej zmeny, ktoré sa zameralo na klimatický pakt a zapojenie
mládeže. Závery podujatia boli postúpené ostatným inštitúciám EÚ. Okrem toho budú ich návrhy
opatrení prezentované na polročnom mládežníckom podujatí Európskeho parlamentu v máji 2021
v Štrasburgu, ako aj počas Európskeho samitu mládeže o klíme na vysokej úrovni, ktorý má EHSV
v úmysle zorganizovať spoločne s Európskym parlamentom (termín bude závisieť od stavu
pandémie COVID-19, podujatie už bolo odložené z leta 2021).
V uplynulých rokoch EHSV prijal niekoľko stanovísk, v ktorých sa na jednej strane zameriava na
potrebu sociálneho dialógu pre spravodlivý a rýchly prechod na svet s nulovými emisiami uhlíka a na
druhej strane na prínos, ktorý môžu iniciatívy zdola nahor, aj pod vedením občianskej spoločnosti,
priniesť k dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality. V stanovisku na tému Podpora opatrení v oblasti

1

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru
regiónov s názvom Európska zelená dohoda, COM(2019) 640 final, s. 2.
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klímy neštátnymi subjektmi2 napríklad vyjadril poľutovanie nad tým, že „väčšina opatrení v oblasti
klímy v Európe nie je vôbec alebo takmer vôbec uznávaná na európskej úrovni“. Ďalej poukázal na to,
že uznanie a zdôraznenie účinných, inovatívnych a tvorivých opatrení v oblasti klímy, napríklad
udeľovaním cien obzvlášť vydareným opatreniam v oblasti klímy v osobitných tematických
oblastiach, „môže byť nákladovo efektívny spôsob motivácie k novým činnostiam a podpory
prebiehajúcich projektov“. V tejto súvislosti tiež zdôraznil, že je dôležité „nielen zvýrazňovať
a prezentovať opatrenia, ale aj reagovať na potreby neštátnych subjektov podnecovaním nových
partnerstiev medzi [štátnymi a neštátnymi subjektmi], uľahčovaním partnerského učenia, odbornej
prípravy a výmeny poradenstva (...)“ medzi neštátnymi subjektmi. EHSV predložil veľmi konkrétne
návrhy týkajúce sa Európskeho klimatického paktu vo svojom prieskumnom stanovisku a niekoľkých
predchádzajúcich stanoviskách3. Zriadením Európskeho fóra pre financovanie opatrení v oblasti klímy
v rámci paktu by sa stimulovali postupy ozajstného vzájomného učenia, prístup k financovaniu
a odstránili prekážky. Vymenovanie členov EHSV za vyslancov na úrovni EÚ pre volebné obvody,
ktoré zastupujú, by sa zakladalo na ich rozsiahlych kontaktoch s občianskou spoločnosťou
a miestnymi a regionálnymi samosprávami s cieľom posilniť pakt. Okrem toho mechanizmus
zapojenia mladých ľudí v oblasti klímy a udržateľnosti, ako napríklad okrúhle stoly mládeže o klíme
a udržateľnosti, by mal byť neoddeliteľnou súčasťou tohto paktu a mali by ho uľahčovať mládežnícke
organizácie.
Z týchto dôvodov sa EHSV rozhodol udeliť svoju 12. cenu pre občiansku spoločnosť organizáciám
občianskej spoločnosti alebo jednotlivcom, ktorí na území EÚ realizovali účinné, inovatívne a tvorivé
opatrenia zamerané na podporu spravodlivého prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči
zmene klímy. Týmto spôsobom sa udelením ceny vyzdvihne aj prínos, ktorý môže mať občianska
spoločnosť pre Európsku zelenú dohodu.
3.

Podmienky účasti

3.1

Kto sa môže o cenu uchádzať

O cenu EHSV pre občiansku spoločnosť sa môžu uchádzať všetky organizácie občianskej spoločnosti
oficiálne zaregistrované v Európskej únii a pôsobiace na miestnej, regionálnej, národnej alebo
európskej úrovni. Takisto sa o ňu môžu uchádzať jednotlivci.
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.
2
3

4

Stanovisko EHSV na tému Podpora opatrení v oblasti klímy neštátnymi subjektmi, Ú. v. EÚ C 227, 28.6.2018, s. 35.
Stanovisko EHSV na tému Európsky klimatický pakt, stanovisko EHSV na tému Dosiahnuť štruktúrované zapojenie mladých
v oblasti klímy a udržateľnosti v rozhodovacom procese EÚ (stanovisko z vlastnej iniciatívy), stanovisko EHSV na tému Uľahčenie
prístupu k financovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy pre neštátne subjekty.
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. ES C 329, 17.11.1999, s. 30, (pozn. prekl.: neexistuje
v slovenskom znení).
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Aktívne sa zapájajú do formovania vecí 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.
Jednotlivci sú fyzické osoby. Do súťaže sa môžu prihlásiť občania EÚ bez ohľadu na krajinu bydliska.
O cenu sa môžu uchádzať aj štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sa legálne zdržiavajú na území EÚ.
Oprávnené sú aj skupiny jednotlivcov, ktorí konajú spoločne bez zmluvných väzieb. 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 poroty a ich
príbuzní sa do súťaže nemôžu prihlásiť.
3.2

Iniciatívy, ktoré je možné do súťaže prihlásiť

Osobitným cieľom Ceny pre občiansku spoločnosť za rok 2021 je odmeniť účinné, inovatívne
a tvorivé iniciatívy realizované na území EÚ, ktorých cieľom je podporovať spravodlivý
prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy.
Musí ísť o iniciatívy, ktoré sa už uskutočnili alebo ešte stále prebiehajú. Iniciatívy, ktoré sú
plánované, ale nezačnú sa vykonávať do 30. júna 2021 (dátum uzávierky podávania prihlášok),
sú vylúčené.
Na to, aby boli oprávnené, sa príslušné činnosti/iniciatívy musia týkať aspoň jednej z týchto oblastí:


podpora plného zapojenia a/alebo prijatia občianskej spoločnosti do prechodu na klimaticky
neutrálnu spoločnosť;



podpora účasti občanov na diskusii o klíme;
navrhovanie/vykonávanie projektov, ktoré jednotlivcov inšpirujú a podporujú, aby vo svojom
miestnom prostredí a na pracoviskách prešli na životný štýl šetrný ku klíme, a to aj zo strany
organizácií zamestnávateľov alebo pracovníkov;



5

Týka sa to napríklad subjektov na rakúskom trhu práce.
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podpora informovanosti spotrebiteľov o zmene klímy alebo motivovanie k zmene správania
a zmene sociálnych noriem v kontexte klimatickej krízy;
navrhovanie/vykonávanie projektov, ktoré presadzujú aktívne politiky v oblasti klímy na
miestnej/regionálnej/vnútroštátnej alebo európskej úrovni;
podpora klimatickej spravodlivosti v širšom zmysle s ohľadom na ľudské práva a sociálnu
zodpovednosť podnikov; podpora informovanosti o zmene klímy medzi širším,
diverzifikovanejším a/alebo znevýhodneným/marginalizovaným publikom; zabezpečiť, aby sa
pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo a spoločnosť nezabudlo na žiadnu vrstvu
spoločnosti;
podpora vzdelávania o zmene klímy v školách na všetkých úrovniach; navrhovanie/vykonávanie
projektov, ktoré zvyšujú informovanosť detí a mladých ľudí o zmene klímy a jej riešeniach;
zvyšovanie povedomia o vplyve zmeny klímy a podpora opatrení, ktorých cieľom je zvýšiť
odolnosť a adaptáciu na zmenu klímy;
podpora zapojenia občianskej spoločnosti do vykonávania politík v oblasti klímy na
miestnej/regionálnej/vnútroštátnej alebo európskej úrovni;
podpora aktívneho občianstva a posilnenie postavenia prostredníctvom zapojenia do projektov,
ktoré podporujú spravodlivú transformáciu a vytvárajú nové občianske interakcie vedúce ku
klimaticky neutrálnemu hospodárstvu;
podpora aktívneho zapojenia mládeže do navrhovania a realizácie riešení v oblasti klímy, ako aj
posilnenie postavenia mladých ľudí, aby sa zapájali do rozhodovacích procesov týkajúcich sa
politík v oblasti klímy a životného prostredia na miestnej/regionálnej/vnútroštátnej alebo
európskej úrovni.

Na získanie ceny nie sú oprávnené literárne alebo vedecké publikácie akéhokoľvek druhu a na
akomkoľvek nosiči, audiovizuálne produkty a akékoľvek umelecké diela.
4.

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.
Prihláška musí obsahovať všetky informácie, ktoré výberová komisia požaduje, aby bolo možné:





zistiť, či navrhnuté organizácie občianskej spoločnosti alebo jednotlivci spĺňajú formálne
podmienky účasti,
zistiť, či sa na navrhnuté organizácie občianskej spoločnosti alebo jednotlivcov nevzťahujú
kritériá vylúčenia,
uistiť sa, že si navrhnuté organizácie občianskej spoločnosti alebo jednotlivci osvojili
ustanovenia 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).
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Pred udelením ceny budú uchádzači vyzvaní, 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_en
a tu:
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en.
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 zaslanie prihlášok je streda 30. júna 2021 do 10.00 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. Účasť na súťaži je bezplatná. Výdavky, ktoré by
mohli niektorým uchádzačom vzniknúť v súvislosti s prípravou a zaslaním prihlášky, sa nepreplácajú.
Uchádzačom sa na obrazovke zobrazí správa s poďakovaním za podanie prihlášky a s ponukou
možnosti jej vytlačenia alebo uloženia vo formáte PDF.
5.

Hodnotenie a udelenie ceny

5.1

Jednotlivé kroky hodnotenia

Hodnotenie vykoná panel expertov zložený z 10 členov (ďalej len „porota“), ktorí spĺňajú požiadavky
v súvislosti s konfliktom záujmov stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách6. Hodnotenie sa
zakladá výlučne na informáciách uvedených v predloženej prihláške.
EHSV si vyhradzuje právo nezverejniť mená členov poroty.
Uchádzači nesmú počas celého procesu kontaktovať členov poroty zo žiadneho dôvodu týkajúceho sa
súťaže. Každý takýto pokus bude mať za následok vylúčenie zo súťaže.
Rozhodnutia poroty sú konečné, záväzné a nenapadnuteľné.
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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Hodnotenie prebieha v piatich etapách:
(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 oprávnenosti, nevylúčiteľnosti a kvality 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
rozhodol o udelení ceny (etapa 5), predbežne koncom novembra 2021.
5.1.1 Overenie splnenia podmienok účasti zo strany uchádzačov
Aby sa mohli uchádzači zapojiť do súťaže, musia spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.1.
Všetci uchádzači musia predložiť čestné vyhlásenie (príloha 1) riadne podpísané a datované (v prípade
organizácií občianskej spoločnosti 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.
EHSV posúdi splnenie kritérií účasti zo strany uchádzačov na základe tohto čestného vyhlásenia. 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 kritéria oprávnenosti iniciatív
Oprávnenosť iniciatív navrhnutých na cenu sa preverí na základe online prihlasovacieho formulára.
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
organizácií občianskej spoločnosti splnomocneným zástupcom), v ktorom uvedú, že nie sú v žiadnej
zo situácií vedúcich k vylúčeniu opísaných v článkoch 136 a 141 nariadenia o rozpočtových
pravidlách a uvedených v čestnom vyhlásení.
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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 informuje EHSV, že dokument je bezplatne
dostupný vo verejnej databáze.
5.1.4 Hodnotenie kvality
Porota bude posudzovať kvalitu prihlášok na základe nižšie uvedených kritérií udelenia ceny.
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.
Kritériá udelenia ceny
Kritérium 1 – Dlhodobý vplyv
Podľa tohto kritéria sa vyhodnotí potenciál navrhnutej iniciatívy mať dlhodobý
dosah a 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
vplyv vyhodnotí na základe ľudských a finančných zdrojov použitých na
realizáciu navrhnutej iniciatívy.
Kritérium 2 – Participatívnosť a spolupráca
Podľa tohto kritéria sa vyhodnotí, do akej miery sa na navrhnutej iniciatíve
aktívne podieľajú uchádzači a príjemcovia, ako aj to, či iniciatíva umožňuje
vymieňať si osvedčené postupy a zvyšovať informovanosť o otázkach
spojených s témou Ceny pre občiansku spoločnosť.
Kritérium 3 – Inovačnosť a tvorivosť
Podľa tohto kritéria sa vyhodnotí tvorivosť 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. V tejto súvislosti sa budú brať do
úvahy aj sociálne inovácie.
Spolu

Body

35 bodov

35 bodov

30 bodov

100 bodov
(minimálne
50 bodov)

5.1.5 Udelenie ceny
Cenu udelí výbor na základe hodnotenia poroty, ktorá má vzhľadom na posúdenie kvality súťažných
príspevkov možnosť rozhodnúť, či odporučí udelenie cien.
EHSV môže udeliť maximálne päť cien piatim uchádzačom s najvyšším počtom bodov.
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6.

Peňažná odmena

Výbor plánuje udeliť maximálne päť cien. Prvá cena bude v hodnote 14 000 EUR. Ostatné ceny majú
každá hodnotu 9 000 EUR. Ak sa na prvom mieste umiestni ex aequo viac uchádzačov, v prípade
dvoch prvých cien dostanú víťazi po 11 500 EUR, v prípade troch prvých cien to bude 10 600 EUR,
v prípade štyroch prvých cien 10 250 EUR a v prípade piatich prvých cien 10 000 EUR. Výbor nemusí
udeliť všetkých päť cien. EHSV sa môže rozhodnúť že Cenu pre občiansku spoločnosť nezíska nikto.
Slávnostné odovzdávanie cien sa pravdepodobne uskutoční na plenárnom zasadnutí EHSV 8. –
9. decembra 2021. Na slávnostný ceremoniál budú pozvaní dvaja zástupcovia 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.
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,
činnosti navrhnutej na cenu 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 pre občiansku spoločnosť. Táto povinnosť
platí počas jedného roka od dátumu udelenia ceny.
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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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 pre občiansku spoločnosť sa riadi právnymi predpismi EÚ, ktoré v prípade potreby dopĺňajú
belgické právne predpisy.
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
URL: 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: civilsocietyprize@eesc.europa.eu.
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Ak to bude relevantné pre ďalších potenciálnych uchádzačov, budú otázky a odpovede uverejnené na
stránke Ceny EHSV pre občiansku spoločnosť (http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize).
EHSV uchádzačom odporúča pravidelne sledovať webovú lokalitu súťaže, aby mali k dispozícii
aktuálne informácie.
_____________

EESC-2021-01605-00-00-INFO-TRA (EN) 11/11

