NAGRADA EESO ZA CIVILNO DRUŽBO ZA LETO 2021
PRAVILA
Nagrajevanje odličnosti v pobudah civilne družbe
PODNEBNI UKREPI
1.

Namen in splošni cilj nagrade za civilno družbo

Namen nagrade, ki jo Evropski ekonomsko-socialni odbor (v nadaljevanju: EESO ali Odbor) podeli
vsako leto, je odlikovati in spodbujati pobude organizacij civilne družbe in/ali posameznikov, ki so
znatno prispevali h krepitvi evropske identitete in povezovanja.
Splošni cilj podeljevanja teh nagrad je tako povečati ozaveščenost o tem, da lahko organizacije civilne
družbe in/ali posamezniki veliko prispevajo k razvoju evropske identitete in državljanstva, pri čemer
podpirajo skupne vrednote, na katerih temelji evropsko povezovanje.
2.

Tema nagrade EESO za civilno družbo za leto 2021: podnebni ukrepi

Podnebne spremembe so izziv, ki bo v 21. stoletju človeštvo najbolj zaznamoval, in zdaj smo v najbolj
prelomnem trenutku. Jasno je, da svet po tej poti ne bo dosegel ciljev Pariškega sporazuma o podnebnih
spremembah in ciljev trajnostnega razvoja OZN. Zaustavitev podnebnih sprememb, ki so ušle izpod
nadzora, mora biti skupni cilj na svetovni ravni. Če želimo doseči podnebno nevtralnost, bodo potrebna
prizadevanja vseh narodov in vseh akterjev. Evropa se želi na področju podnebja postaviti v ospredje in
postati svetovna voditeljica. Ko je Ursula von der Leyen predstavila sporočilo o evropskem zelenem
dogovoru, ki vsebuje trdne zaveze glede doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050, je bilo to
pozdravljeno kot signal, da EU ponovno prevzema vodilno vlogo, da bi spodbudila ambiciozne
podnebne in okoljske politike po celem svetu. Decembra 2020 je Evropski svet podprl zavezujoč cilj,
da EU do leta 2030 doseže najmanj 55-odstotno neto zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi
z letom 1990, s čimer je Unijo odločno usmeril k podnebni nevtralnosti. Hkrati je postalo jasno, da
potrebujemo „nov pakt, ki bo združeval državljanke in državljane v vsej njihovi raznolikosti in
spodbudil tesno sodelovanje nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov ter civilne družbe in industrije
z institucijami EU in posvetovalnimi organi“,1 če želimo, da bo prehod na podnebno nevtralnost
pravičen in vključujoč. S trdno zavezo, da se do leta 2050 doseže podnebna nevtralnost, se odpirajo

1

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij
– Evropski zeleni dogovor, COM(2019) 640 final, str. 2.
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možnosti, da bo EU lahko pozitivno prispevala h konferenci pogodbenic (COP26) v Glasgowu. Evropa
mora pokazati, da je ekonomija blaginje, ki varuje ekosisteme, ohranja biotsko raznovrstnost in omogoča
pravičen prehod na podnebno nevtralen način življenja, uresničljiva in koristna za vse.
Nobenega dvoma ni, da so ukrepi in zaveze vseh akterjev odločilnega pomena za uspeh evropskega
zelenega dogovora in doseganje ciljev Pariškega sporazuma. To vizijo je EESO v preteklih letih že
večkrat poudaril. Podnebne cilje lahko spodbujajo tudi podnebni ukrepi od spodaj navzgor. Podnebni
pakt, ki temelji na resničnem sodelovanju in odgovornosti lokalnih podnebnih akterjev, je lahko
eden od načinov, kako izpolniti podnebne cilje EU, vendar mora biti osredotočen na opolnomočenje
ljudi, da bodo lahko z raziskovanjem, preskušanjem in predstavljanjem spremenili sisteme, ki so nas
pripeljali na rob podnebne krize.
V preteklih letih se je po vsej EU pojavilo na tisoče pobud na lokalni ravni, saj se organizacije civilne
družbe, skupnosti in državljani vse pogosteje odločajo, da bodo del rešitve in ne problema. Ti akterji so
ključni za spodbujanje procesov prehoda na lokalni ravni in preobrazbo lokalnega gospodarstva,
pomagajo pa tudi spreminjati norme in vedenje. S temi ukrepi zmanjšujejo svoj ogljični in ekološki
odtis, ki je tako precej nižji od običajnih skupnosti. Civilna družba odločno poziva k ambicioznejšim in
takojšnjim podnebnim ukrepom. Najvidnejši izraz teh pozivov so podnebni protesti mladih, ki so vse
bolj aktivni pri predlaganju rešitev za podnebno krizo.
EESO je zaskrbljen zaradi podnebnih sprememb in trdno zavezan podpori ukrepom, ki so povezani z
doseganjem podnebne nevtralnosti. Zelo pozorno je prisluhnil tudi zahtevam mladih ter mladim
podnebnim aktivistom večkrat omogočil, da so okrepili svoje sporočilo. Marca 2021 je potekal glavni
letni dogodek EESO Vaša Evropa, vaš glas!, na katerem se je zbralo več kot sto dijakov iz vseh držav
članic EU, Združenega kraljestva in držav kandidatk. Organiziran je bil v obliki simulacije Konference
pogodbenic Konvencije o biotski raznovrstnosti (COP), njegov namen pa je bil pomagati dijakom, da
bodo sodelovali pri podnebnih rešitvah. Zato je bil v družbenih medijih organiziran tudi javni
spremljevalni dogodek na temo sistemskih sprememb, ki je bil osredotočen na podnebni pakt in
vključevanje mladih. Sklepi z dogodka so bili poslani drugim institucijam EU. Poleg tega bodo njihovi
predlogi ukrepov predstavljeni na bienalni prireditvi Evropskega parlamenta za mlade, ki bo maja 2021
v Strasbourgu, in tudi na odmevnem Evropskem podnebnem vrhu mladih, ki ga namerava EESO
organizirati skupaj z Evropskim parlamentom (datum bo odvisen od poteka pandemije COVID-19;
dogodek je že bil prestavljen s poletja 2020).
EESO je v preteklih letih sprejel več mnenj, v kateri je poudaril, da je za pravičen in hiter prehod na
brezogljični svet potreben socialni dialog, in tudi, kako lahko pobude od spodaj navzgor, ki jih med
drugim vodi civilna družba, prispevajo k cilju podnebne nevtralnosti. V mnenju Prispevek nedržavnih
akterjev h krepitvi podnebnih ukrepov2 je na primer izrazil obžalovanje, da so „[p]odnebni ukrepi v
Evropi [...] trenutno na evropski ravni večinoma komaj priznani ali pa sploh niso“. Poudaril je tudi, da
je mogoče s priznavanjem in poudarjanjem učinkovitih, inovativnih in domiselnih podnebnih ukrepov
„stroškovno učinkovito spodbuditi nove ukrepe in ukrepe, ki se že izvajajo“, na primer s podeljevanjem
nagrad za posebej učinkovite podnebne ukrepe na specifičnih tematskih področjih. Ravno tako je
poudaril, da se je pomembno zavezati ne le „poudarjanju in predstavljanju ukrepov, temveč tudi
navdihovanju novih partnerstev med državnimi in nedržavnimi akterji ter odzivanju na potrebe slednjih.
2

Mnenje EESO Prispevek nedržavnih akterjev h krepitvi podnebnih ukrepov, UL C 227, 28.6.2018, str. 35.
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Prav tako bi morali pospešiti vzajemno učenje, usposabljanje in izmenjavo izkušenj med nedržavnimi
akterji [...].“ EESO je v raziskovalnem mnenju in številnih mnenjih pred tem podal zelo konkretne
predloge v zvezi z evropskim podnebnim paktom.3 Z ustanovitvijo foruma EU za podnebno financiranje
kot dela pakta bi se spodbudili resnično vzajemni učni procesi, zagotovil dostop do financiranja in
odpravile ovire. Če bi člane EESO imenovali za ambasadorje na ravni EU za območja, ki jih
predstavljajo, bi izkoristili njihove obsežne mreže v civilni družbi in okrepili pakt. Sestavni del tega
pakta bi moral biti tudi mehanizem za sodelovanje mladih na področju podnebja in trajnosti, kot so
okrogle mize za mlade o podnebju in trajnosti. Podpirati bi ga morale mladinske organizacije.
EESO je zato sklenil, da 12. nagrado za civilno družbo podeli organizacijam civilne družbe ali
posameznikom, ki so na ozemlju EU izvedli učinkovite, inovativne in domiselne podnebne ukrepe,
namenjene spodbujanju pravičnega prehoda na nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo. Z
nagrado bo tako izpostavljen tudi možen doprinos civilne družbe k evropskemu zelenemu dogovoru.
3.

Pogoji sodelovanja

3.1

Kdo se lahko poteguje za nagrado

Za nagrado EESO za civilno družbo lahko kandidirajo vse organizacije civilne družbe, ki so uradno
registrirane v Evropski uniji in delujejo na lokalni, nacionalni, regionalni ali evropski ravni. Zanjo se
lahko potegujejo tudi posamezniki.
Za namen te nagrade so organizacije civilne družbe, kot so opredeljene v mnenju EESO o vlogi in
prispevku organizacij civilne družbe pri izgradnji Evrope, organizacijske strukture, katerih člani imajo
cilje in odgovornosti, ki so v splošnem interesu, in ki delujejo tudi kot posredniki med javnimi organi in
državljani.4 Glede na svoje interese aktivno sodelujejo pri oblikovanju javnih zadev, pri čemer se opirajo
na svoje posebno znanje, sposobnosti in področje delovanja. Delujejo samostojno, članstvo pa pomeni
zavezo državljanov, da bodo sodelovali pri delu in dejavnostih organizacije. V to opredelitev so zajeti:
t. i. akterji na trgu dela, tj. socialni partnerji, organizacije, ki zastopajo socialne in ekonomske akterje,
nevladne organizacije, ki povezujejo ljudi na podlagi skupnih interesov, kot so okoljevarstvene
organizacije, organizacije za človekove pravice, potrošniške, dobrodelne in kulturne organizacije ter
organizacije za izobraževanje in usposabljanje ipd., organizacije lokalne skupnosti, tj. organizacije, ki
delujejo na lokalni ravni v družbi in uresničujejo cilje članov, npr. mladinske organizacije, združenja
družin in vse organizacije, prek katerih državljani sodelujejo v lokalnem in občinskem življenju, ter
verske skupnosti. Sodelujejo lahko tudi organizacije civilne družbe, ki so ustanovljene z zakonskim ali
upravnim aktom in/ali v katerih je članstvo deloma ali popolnoma obvezno (npr. poklicna združenja)5.
Posamezniki pomenijo fizične osebe. Državljani EU lahko sodelujejo ne glede na to, v kateri državi
imajo stalno prebivališče. Za nagrado se lahko potegujejo tudi državljani tretjih držav, če zakonito
prebivajo na ozemlju EU, ter skupine posameznikov, ki delujejo skupaj brez pogodbene podlage. Te
3
4
5

Mnenje EESO Evropski podnebni pakt, mnenje EESO Strukturirano sodelovanje mladih na področju podnebja in trajnosti, mnenje
EESO Lažji dostop nedržavnih akterjev do podnebnega financiranja.
Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vlogi in prispevku organizacij civilne družbe pri izgradnji Evrope – CESE
851/1999, 22. september 1999 (UL C 329, 17.11.1999, str. 30).
To velja na primer za akterje na avstrijskem trgu dela.
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morajo zaradi administrativnih in finančnih vidikov nagrade eno od fizičnih oseb imenovati za
kontaktno (odgovorno) osebo.
Člani EESO, delegati komisije CCMI, uslužbenci institucij in drugih organov EU, člani žirije in njihovi
sorodniki v natečaju ne morejo sodelovati.
3.2

Katere pobude lahko dobijo nagrado

Konkreten cilj nagrade za civilno družbo za leto 2021 je nagraditi učinkovite, inovativne in domiselne
pobude, izvedene na ozemlju EU, katerih namen je spodbuditi pravičen prehod na nizkoogljično
in podnebno odporno gospodarstvo.
Pobude morajo že biti izvedene ali pa se še izvajati. Načrtovane pobude, ki se do 30. junija 2021
(konec zbiranja prijav) še niso začele izvajati, se izločijo.
Upoštevane bodo dejavnosti/pobude, ki se nanašajo na vsaj eno od naslednjih področij:















spodbujanje polnega vključevanja in/ali sprejemanja civilne družbe pri prehodu na podnebno
nevtralno družbo;
spodbujanje sodelovanja državljanov v razpravi o podnebju;
snovanje/izvajanje projektov, ki navdihujejo in spodbujajo prehod na okolju prijazen življenjski
slog posameznikov v njihovem lokalnem okolju in na delovnem mestu, vključno s projekti
delodajalcev ali delavskih organizacij;
spodbujanje okoljske ozaveščenosti potrošnikov ali sprememb vedenjskih vzorcev in družbenih
norm v povezavi s podnebno krizo;
snovanje/izvajanje projektov zagovorništva za aktivne podnebne politike na
lokalni/regionalni/nacionalni ali evropski ravni;
spodbujanje podnebne pravičnosti v širšem smislu ob upoštevanju človekovih pravic in družbene
odgovornosti podjetij; spodbujanje okoljske ozaveščenosti širših, bolj raznolikih ali
prikrajšanih/marginaliziranih ciljnih skupin; zagotavljanje, da pri prehodu na podnebno nevtralno
gospodarstvo in družbo nobena družbena skupina ne bo zapostavljena;
spodbujanje izobraževanja o podnebju v šolah na vseh ravneh; snovanje/izvajanje projektov za
ozaveščanje otrok in mladih o podnebnih spremembah in rešitvah zanje;
ozaveščanje o vplivih podnebnih sprememb in spodbujanje ukrepov za povečanje odpornosti na
podnebne spremembe in prilagajanje nanje;
spodbujanje vključevanja civilne družbe v izvajanje podnebnih politik na
lokalni/regionalni/nacionalni ali evropski ravni;
spodbujanje aktivnega državljanstva in odgovornosti s sodelovanjem v projektih, ki podpirajo
pravičen prehod in ustvarjajo nove interakcije z državljani, ki vodijo k podnebno nevtralnemu
gospodarstvu;
spodbujanje aktivnega sodelovanja mladih pri predlaganju in izvajanju podnebnih rešitev ter
opolnomočenje mladih, da se bodo vključili v procese odločanja o podnebnih in okoljskih
politikah na lokalni/regionalni/nacionalni ali evropski ravni.
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Za nagrado se ne morejo potegovati literarne ali znanstvene publikacije ne glede na vrsto ali nosilec,
avdiovizualni izdelki in umetniška dela v kakršni koli obliki.
4.

Postopek prijave in rok

Za
nagrado
se
lahko
prijavite
tako,
da
izpolnite
priloženi
obrazec
(www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). V ustrezno utemeljenih primerih, povezanih z dokazanimi
tehničnimi težavami, lahko EESO kandidatom dovoli, da se prijavijo po elektronski pošti, faksu ali pošti.
Prijava mora vsebovati vse informacije, ki jih žirija potrebuje, da lahko:





preveri, ali prijavljena organizacija civilne družbe ali posameznik izpolnjuje formalna merila za
prijavo;
preveri, ali prijavljena organizacija civilne družbe ali posameznik izpolnjuje merila za izključitev;
preveri, ali organizacija civilne družbe ali posameznik sprejema določbe glede odgovornosti,
nadzora, revizije in prava, ki se uporablja;
oceni dejanske zasluge posameznih kandidatov z vidika meril za podelitev nagrade.

V ta namen se vsaki prijavi priloži ustrezno izpolnjena in podpisana častna izjava o merilih za izključitev
in merilih za izbor (Priloga 1).
Kandidati pred podelitvijo nagrade pošljejo izpolnjena in podpisana obrazec za pravno osebo in obrazec
za finančno identifikacijo, ki jima morajo priložiti ustrezna dokazila. Obrazca sta na voljo na:
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_sl
ter
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_sl.
Prijave so lahko napisane v katerem koli uradnem jeziku EU, vendar bi zaradi hitrejšega poteka
ocenjevanja EESO želel, da je prijavni obrazec izpolnjen v angleščini ali francoščini.
Oddaja prijave za nagrado pomeni, da kandidat sprejema vse pogoje iz dokumentacije v zvezi z nagrado
ter se po potrebi odpoveduje svojim splošnim ali posebnim pogojem.
Zadnji rok za oddajo prijave je sreda, 30. junij 2021, do 10.00 (po bruseljskem času).
EESO prijav, ki jih bo prejel po tem roku, ne bo upošteval. Kandidatom priporočamo, naj prijave ne
oddajo zadnji dan, saj lahko preobremenjenost internetnih povezav ali napaka pri internetni povezavi
otežita prijavo. EESO ne more prevzeti odgovornosti za zamudo zaradi teh težav.
Vsak kandidat lahko pošlje le eno prijavo. Sodelovanje v natečaju je brezplačno. Če ima kandidat stroške
s pripravo in pošiljanjem prijave, mu ti ne bodo povrnjeni.
Kandidati bodo na zaslonu videli sporočilo z zahvalo za sodelovanje v natečaju in možnostjo, da
sporočilo natisnejo ali shranijo v formatu PDF.
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5.

Ocenjevanje in podelitev

5.1

Postopek ocenjevanja

Ocenjevanje bo opravila skupina strokovnjakov, sestavljena iz 10 članov (v nadaljevanju: žirija), za
katere veljajo pravila glede navzkrižja interesov iz finančne uredbe.6 Ocenjevanje poteka izključno na
podlagi informacij, navedenih v poslanem obrazcu za prijavo.
EESO si pridržuje pravico, da ne razkrije identitete članov žirije.
Dokler je postopek v teku, udeleženci v zvezi z nagrado ne smejo stopiti v stik s člani žirije. Vsakršen
tovrstni poskus pomeni izključitev.
Odločitve žirije so dokončne, zavezujoče in jih ni mogoče izpodbijati.
Postopek poteka v petih korakih:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

preverjanje, ali kandidati izpolnjujejo pogoje za prijavo;
preverjanje, ali pobude, ki se predlagajo za nagrado, izpolnjujejo navedena merila;
preverjanje, da kandidati niso v situaciji za izključitev;
ocena kakovosti pobud, ki se predlagajo za nagrado, na podlagi meril za podelitev nagrade;
podelitev nagrade.

EESO bo izpolnjevanje navedenih pogojev in meril za izključitev ter kakovost ocenil po naključnem
vrstnem redu. Kandidati morajo pogoje za nagrado izpolnjevati po vseh korakih. Dokler ni postopek
zaključen, kandidati ne prejmejo povratnih informacij. Vsi kandidati bodo o rezultatih obveščeni, čim
bo to mogoče, najpozneje pa v 15 koledarskih dneh po tem, ko odredbodajalec odloči o podelitvi nagrade
(korak 5), kar zaenkrat pomeni konec novembra 2021.
5.1.1 Preverjanje, ali kandidati izpolnjujejo pogoje za prijavo
Za nagrado se lahko potegujejo kandidati, ki izpolnjujejo zahteve iz točke 3.1.
Vsak kandidat predloži častno izjavo (Priloga 1), ki jo podpiše in datira (v primeru organizacij civilne
družbe to stori pooblaščeni zastopnik) ter v njej navede, da izpolnjuje pogoje za nagrado. Ta izjava je
del izjave, ki se uporabi pri merilih za izključitev (glej točko 5.1.3). Vsak kandidat torej predloži le eno
izjavo, ki zajema oba vidika.
EESO bo na podlagi častne izjave ocenil, ali kandidati izpolnjujejo pogoje za prijavo. Pred podelitvijo
nagrade bo kandidate zaprosil, da predložijo pravilno izpolnjen in podpisan obrazec za pravne osebe,
skupaj z ustreznimi dokazili (glej točko 4).

6

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za
splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št.
1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU,
Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).
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EESO si pridržuje pravico, da od katerega koli kandidata ob katerem koli času med postopkom
ocenjevanja zahteva navedeni obrazec in ustrezna dokazila. V takšnem primeru mora kandidat brez
odlašanja predložiti obrazec in dokazila. EESO lahko prijavo zavrne, če kandidat obrazca in dokazil ne
predloži v ustreznem času.
5.1.2 Preverjanje, ali pobude izpolnjujejo navedena merila
Preverjanje, ali pobude, ki se predlagajo za nagrado, izpolnjujejo navedena merila, se izvede na podlagi
obrazca za spletno prijavo. Predlagane pobude izpolnjujejo merila, če izpolnjujejo zahteve iz točke 3.2.
Druge dejavnosti, ki jih izvaja kandidat, se pri preverjanju ne upoštevajo.
5.1.3 Preverjanje meril za izključitev
Vsak kandidat predloži častno izjavo (Priloga 1), ki jo podpiše in datira (v primeru organizacij civilne
družbe to stori pooblaščeni zastopnik) ter v njej navede, da ni v kateri od situacij za izključitev,
navedenih v členih 136 in 141 finančne uredbe ter v častni izjavi.
EESO si pridružuje pravico, da preveri, ali so kandidati v eni od situacij za izključitev, in sicer tako, da
od njih zahteva dokazila, navedena v častni izjavi. V tem primeru kandidat predloži zahtevana dokazila
v roku, ki ga določi EESO. EESO lahko prijavo zavrne, če kandidat zahtevanih dokazil ne predloži v
ustreznem času.
Kandidatu ni treba predložiti dokumenta, če EESO obvesti, da je ta dokument brezplačno dostopen v
javni zbirki podatkov.
5.1.4 Ocena kakovosti
Žirija oceni kakovost prijav na podlagi meril za podelitev nagrade, navedenih v nadaljevanju.
Ocenjevalci ocenijo samo pobude, predlagane za nagrado, ne pa drugih dejavnosti kandidata. Minimalno
število točk za vsako posamezno merilo ni določeno, vendar pa se kandidati, ki ne dosežejo vsaj 50 %
maksimalnega skupnega števila točk, izključijo iz postopka.
Merila za podelitev nagrade
Merilo 1: dolgoročni učinek
S tem merilom se oceni, ali ima lahko predlagana pobuda dolgoročni učinek
in ali je lahko navdih za druge v Evropi, tj. ali se jo lahko uporablja ali
prilagodi za isto ali drugo kategorijo upravičencev drugod v isti ali v drugi
državi članici EU. Pri tem bo učinek ocenjen glede na človeške in finančne
vire, uporabljene za izvajanje predlagane pobude.
Merilo 2: udeležba in sodelovanje
S tem merilom se po eni strani oceni, v kolikšni meri so udeleženci in
upravičenci aktivno vključeni v predlagano pobudo, po drugi pa, v kolikšni
meri pobuda omogoča izmenjavo dobrih praks in ozaveščanje o temi, za
katero se podeljuje nagrada za civilno družbo.
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Točke

35 točk

35 točk

Merila za podelitev nagrade

Točke

Merilo 3: inovativnost in ustvarjalnost
S tem merilom se oceni, ali je predlagana pobuda ustvarjalna, edinstvena in v
kolikšni meri je inovativna v njenem specifičnem kontekstu. V ta namen se
inovativnost razume kot nove zamisli, pa tudi kot novi ali izboljšani načini za
izvajanje obstoječe rešitve ali pristopa ali za njuno prilagoditev drugačnemu
kontekstu ali ciljni skupini. Pri tem bodo upoštevane tudi socialne inovacije.

30 točk

Skupno število točk

100 točk
(najmanj 50 točk)

5.1.5 Podelitev nagrade
Nagrado bo podelil Odbor na podlagi ocene žirije, ki svobodno odloča, ali glede na oceno kakovosti
prijav priporoči podelitev nagrad.
EESO lahko podeli največ pet nagrad petim najvišje uvrščenim kandidatom.
6.

Vrednost nagrade

Odbor namerava podeliti največ pet nagrad. Vrednost prve nagrade je 14 000 EUR; druga, tretja, četrta
in peta nagrada pa vsaka znaša 9000 EUR. Če si prvo mesto enakovredno deli več nagrajencev, se
nagrade razdelijo tako: če sta podeljeni dve prvi nagradi, se vsaka od njiju podeli v znesku 11 500 EUR;
če so podeljene tri prve nagrade, se vsaka podeli v znesku 10 600 EUR; če so podeljene štiri prve
nagrade, je vrednost vsake od njih 10 250 EUR; če pa je podeljenih pet prvih nagrad, se vsaka podeli v
znesku 10 000 EUR. Odboru ni treba podeliti vseh petih nagrad. Ravno tako lahko sprejme odločitev,
da nagrade za civilno družbo ne podeli.
Slavnostna podelitev nagrade bo verjetno med plenarnim zasedanjem EESO 8. in 9. decembra 2021.
Na slovesnost bosta povabljena po dva predstavnika vsakega nagrajenca; za ureditev potovanja in
nastanitve bo poskrbel EESO v skladu s pravili, o katerih bodo nagrajenci obveščeni ob ustreznem času.
Nagrade se izplačajo z bančnim nakazilom v 30 dneh po slavnostni podelitvi, pod pogojem, da so
nagrajenci predložili vse zahtevane dokumente. Nagrajenci so odgovorni za plačilo davkov in pristojbin,
ki veljajo za uporabo denarja od nagrade.
7.

Osebni podatki

Osebni podatki, navedeni v dokumentaciji za prijavo (kot sta ime in naslov), se obravnavajo v skladu z
Uredbo (EU) 2018/1725 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih,
uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.7 Če ni drugače navedeno, odgovore na
vprašanja in vse zahtevane osebne podatke, ki so potrebni za oceno prijave na podlagi pravil za

7

Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 93).

EESC-2021-01605-00-00-INFO-TRA (EN) 8/10

sodelovanje, obdela direkcija za komuniciranje in medinstitucionalne odnose izključno v ta namen.
Podrobnosti glede obdelave osebnih podatkov so v prilogi (Priloga 2).
Če so kandidati v kateri od situacij, ki so navedene v členu 136 finančne uredbe in v častni izjavi, se
lahko njihovi osebni podatki vnesejo v sistem za zgodnje odkrivanje in izključitev (EDES). Več
informacij je na voljo v izjavi o varstvu podatkov: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-itworks/annual-lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes_sl.
8.

Zahteve glede razkritja

Brez poseganja v točko 7 kandidati EESO podelijo pravico, da v katerem koli jeziku, prek katerega koli
medija in z uporabo katere koli tehnike javnost seznani z imeni kandidatov, dejavnostmi, ki se
predlagajo za nagrado, in zneskom nagrade, podeljene zmagovalcem.
Nagrajenci v vsaki komunikaciji ali objavi, ki se nanaša na dejavnost, za katero so prejeli nagrado,
navedejo, da so za to dejavnost prejeli nagrado EESO za civilno družbo. Ta obveznost velja eno leto od
datuma podelitve nagrade.
9.

Odgovornost

Za vse zahteve, povezane z dejavnostmi, ki se izvajajo v okviru nagrade, so odgovorni izključno
kandidati.
10.

Preverjanja in revizije

Nagrajenci se strinjajo s preverjanjem in revizijami iz člena 129 finančne uredbe, ki jih izvedejo EESO,
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) in Računsko sodišče, ter z obveznostmi glede objave v
zvezi z natečajem in prejeto nagrado, kot so navedene v točki 8.
11.

Pravo, ki se uporablja, pritožbe in pristojno sodišče

Nagrado za civilno družbo ureja pravo EU, ki ga po potrebi dopolnjuje nacionalno pravo Belgije.
Ugotovitve glede postopka za podelitev nagrade se lahko predložijo organu, ki podeljuje nagrado, na
podlagi kontaktnih podatkov v točki 13.
Če kandidati menijo, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložijo pritožbo pri evropskem varuhu
človekovih pravic, in sicer v roku dveh let od ugotovitve dejstev, na katerih temelji pritožba (glej
http://www.ombudsman.europa.eu).
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Za vprašanja v zvezi s to nagrado je pristojno Splošno sodišče Evropske unije:
Splošno sodišče Evropske unije
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Tel.: +352 43031
Faks: (+352) 4303 2100
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Spletni naslov: http://curia.europa.eu
Informacije o vložitvi pritožbe so na voljo na navedenem naslovu.
12.

Kazni

Udeležencem natečaja, ki so podali napačne izjave (častna izjava, Priloga 1) ali so zakrivili nepravilnosti
ali goljufije v skladu z določbami člena 136 finančne uredbe, se lahko izrečejo denarne kazni v višini
od 2 do 10 % vrednosti nagrade. Poleg tega se lahko sprejme sklep o njihovi izključitvi iz vseh pogodb,
donacij in natečajev, ki se financirajo iz proračuna Unije.
13.

Dodatne informacije

Za več informacij pišite na naslov civilsocietyprize@eesc.europa.eu.
Odgovori in vprašanja, ki so zanimivi tudi za druge potencialne kandidate, bodo objavljeni na spletni
strani EESO, namenjeni nagradi za civilno družbo (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). EESO
priporoča kandidatom, naj redno pregledujejo to spletno stran, da bi se seznanili z najnovejšimi
informacijami.
_____________
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