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PRAVILA ZA PODELITEV NAGRADE ZA SOLIDARNOST CIVILNE 
DRUŽBE 

„Civilna družba proti COVID-19“ 
 

Nagrajevanje solidarnostnih pobud za premagovanje krize zaradi COVID-19 
in njenih posledic v Evropi 

 
 

1. Namen in splošni cilj nagrade EESO za solidarnost civilne družbe 
 
Za Evropski ekonomsko-socialni odbor (v nadaljnjem besedilu: EESO ali Odbor) je namen te nagrade, 
ki se v letu 2020 namesto vsakoletne nagrade EESO za civilno družbo podeljuje kot enkratna posebna 
nagrada, nagraditi nepridobitne pobude fizičnih oseb in/ali subjektov zasebnega prava, ki so pomembno 
prispevali k obvladovanju izrednih razmer, do katerih je prišlo zaradi pandemije COVID-19. 
 
Splošni cilj podelitve te nagrade je tako povečati ozaveščenost javnosti o tem, da fizične osebe in/ali 
subjekti zasebnega prava pomembno prispevajo k oblikovanju evropske identitete in k solidarnosti, s 
čimer podpirajo skupne vrednote, na katerih temelji evropsko povezovanje, obenem pa tudi okrepiti 
prepoznavnost njihovega prispevka. 
 

2. Tema nagrade EESO za solidarnost civilne družbe: Civilna družba proti COVID-19 
 
Pandemija COVID-19 in posledična kriza sta ustvarili izredne razmere, ki so prizadele vse ravni družbe. 
Te razmere predstavljajo izziv brez primere za države članice in veliko breme za javne organe, 
zdravstvene ustanove, organizacije civilne družbe, podjetja in evropske državljane. 
 
Mednarodna skupnost se od konca druge svetovne vojne ni znašla v tako dramatični krizi v smislu 
zdravstvenih, človeških, socialnih, psiholoških in gospodarskih posledic. Med pandemijo je zelo veliko 
ljudi zbolelo z resnimi simptomi in na desettisoče jih je umrlo. Ukrepi za omejevanje gibanja in socialnih 
stikov, ki so bili sicer potrebni za zajezitev širjenja virusa, so dodatno otežili spopadanje s to človeško 
tragedijo. 
 
Zdravstveni in socialni sistemi so se znašli pod pritiskom. Omejitveni ukrepi, ki so bili uvedeni v več 
državah, so povzročili prekinitve poslovanja, zaradi česar imajo številna podjetja težave z likvidnostjo 
in ne zmorejo poravnati svojih obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih. Zato je plačilna sposobnost 
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podjetij postala zelo pomembna tema, tudi ob upoštevanju negotovih gospodarskih obetov. Pri tem so 
še posebej ogroženi mala in srednja podjetja, zagonska podjetja in samozaposlene osebe. 
 
Številna podjetja odpuščajo zaposlene, zaradi česar gospodarska dejavnost močno upada, brezposelnost 
pa se povečuje. Obstaja resno tveganje, da bo v naslednjih mesecih izgubljenih na milijone delovnih 
mest ter da bo prišlo do porasta podzaposelnosti, do znatnega upada prihodkov številnih gospodinjstev 
in revščine zaposlenih. Položaj ljudi v prekarnih oblikah zaposlitve in materialno prikrajšanih oseb se 
bo verjetno poslabšal. 
 
Zaradi obsega in jasne čezmejne razsežnosti koronavirusne krize in izzivov, ki so pred nami, enostransko 
sprejeti nacionalni ukrepi ne morejo biti zares učinkoviti. Nobena vlada ne more sama obvladati take 
pandemije in njenih posledic. Neenotno ravnanje posameznih držav članic ni le zanesljiv recept za 
katastrofo, temveč tudi voda na mlin populističnim, evroskeptičnim in nacionalističnim silam, kar 
ogroža celoten evropski projekt. 70 let po Schumanovi deklaraciji Evropa bolj kot kdaj koli potrebuje 
„konkretn[e] dosežk[e], ki bodo najprej oblikovali dejansko solidarnost“. Zdravljenje  bolnikov z 
resnimi zapleti v drugih državah EU in številni zdravstveni delavci, ki so prostovoljno priskočili na 
pomoč v najbolj prizadetih regijah, sta le dva od mnogih primerov te dejanske solidarnosti v zadnjih 
nekaj mesecih. 
 
Države članice EU morajo ob spoštovanju Listine o temeljnih pravicah ter v skladu z načeloma pravne 
države in subsidiarnosti združiti moči, se medsebojno podpirati in usklajeno ukrepati. Hitro, skladno in 
usklajeno skupno odzivanje je bistvenega pomena ne le za zagotovitev delujočega enotnega trga, temveč 
tudi za uvedbo učinkovitih ukrepov v podporo gospodarski dejavnosti ter za utiranje poti za okrevanje. 
Usklajevanje je pomembno tudi za obvladovanje izrednih zdravstvenih razmer in zagotavljanje 
učinkovite pomoči ljudem v stiski. 
 
V sedanjih razmerah je bolj kot kdaj koli prej pomembno, da EU pokaže, da ni le skupnost gospodarskih 

interesov, temveč tudi – in predvsem – skupnost, ki si deli usodo1. To načelo mora skupaj z načelom 

krepitve blaginje Evropejcev, ki je določeno v Pogodbi o Evropski uniji (PEU)2, usmerjati evropsko, 

nacionalno in regionalno/lokalno politiko ter odzivanje evropske civilne družbe na sedanjo krizo. 
 
EESO se želi zahvaliti vsem, ki so bili dejavni na prvih bojnih črtah ali zagotavljali dostop do javnih 
storitev in osnovnih dobrin. Navdušen je nad izjemnimi prizadevanji organizirane civilne družbe, 
nevladnih organizacij ter socialnih in gospodarskih partnerjev, pa tudi številnih anonimnih državljanov, 
ki so z nudenjem podpore tistim, ki jih je kriza najbolj prizadela, dopolnjevali ukrepe, ki so jih sprejeli 
organi držav članic. 
 
Nepridobitna podjetja socialnega gospodarstva in organizacije civilne družbe, ki so v številnih državah 
članicah pomemben del socialnih in zdravstvenih sistemov in/ali zagotavljajo socialne storitve, 
strokovnjake, mreže ter prostovoljno sodelujejo pri preprečevanju in obvladovanju izrednih razmer ter 
naravnih nesreč, imajo ključno vlogo v boju proti epidemiji COVID-19 in pri blaženju njenih posledic. 
 

                                                      
1

 Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o prihodnosti Solidarnostnega sklada Evropske unije, CO/319-EESC-2012-817 z 
dne 28. marca 2012 (UL C 181, 21.6.2012, str. 52). 

2
 Pogodba o Evropski uniji, člen 3(1). 
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EESO je z mislimi pri vseh, ki jih je pandemija neposredno prizadela, obenem pa se želi s to nagrado 
pokloniti številnim organizacijam civilne družbe, gospodarskim subjektom in posameznikom, ki so na 
ozemlju EU ali Združenega kraljestva z izvajanjem učinkovitih in ustvarjalnih ukrepov v boju proti 
pandemiji COVID-19 in njenim posledicam pokazali pogum, zavzetost, solidarnost in neverjeten 
občutek odgovornosti. 
 

3. Pogoji sodelovanja 
 

3.1 Kdo se lahko poteguje za nagrado 
 
Za nagrado EESO za solidarnost civilne družbe se pod spodaj navedenimi pogoji lahko potegujejo vse 
fizične osebe in subjekti zasebnega prava. Javni organi, vladne organizacije in druge javne ustanove v 
natečaju ne morejo sodelovati. 
 
Za prijavitelje iz Združenega kraljestva: po začetku veljavnosti sporazuma o izstopu med EU in 

Združenim kraljestvom3 1. februarja 2020, zlasti člena 127(6), člena 137 in člena 138, sklicevanje na 

fizične ali pravne osebe, ki prebivajo v državi članici Evropske unije ali imajo v njej sedež, vključuje 
tudi fizične ali pravne osebe, ki prebivajo v Združenem kraljestvu ali imajo v njem sedež. Državljani in 
subjekti Združenega kraljestva torej lahko sodelujejo v tem natečaju. 
 

1) Fizične osebe 
Za namen podelitve te nagrade so fizične osebe posamezniki ali skupine posameznikov, ki delujejo 
skupaj in brez pogodbenih vezi. Za nagrado se lahko potegujejo državljani EU 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. Skupine posameznikov 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. 
 

2) Subjekti zasebnega prava 
Za nagrado se lahko potegujejo organizacije civilne družbe, ki so uradno registrirane v Evropski uniji in 
delujejo na lokalni, nacionalni, regionalni ali evropski ravni. 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 državljani4. 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 

                                                      
3

  Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko 
energijo (UL L 29, 31.1.2020, str. 7). 

4
  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). 
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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. 

 
Družbe ali podjetja: Za namen te nagrade „družbe ali podjetja“ pomenijo pridobitne subjekte civilnega 
ali gospodarskega prava, vključno z zadrugami, in druge pravne osebe zasebnega prava. Družbe ali 
podjetja se lahko potegujejo za nagrado, če so ustanovljeni v skladu z zakonodajo države članice in 
imajo statutarni sedež, osrednjo upravo ali glavni kraj poslovanja na ozemlju EU; 
 

3.2 Pobude, ki se lahko potegujejo za nagrado 
 
Namen nagrade za solidarnost civilne družbe je zlasti nagraditi učinkovite in ustvarjalne pobude, ki 

se izvajajo na ozemlju EU ali Združenega kraljestva s ciljem obvladovanja koronavirusne krize 
in njenih številnih posledic. 
 
V natečaju lahko sodelujejo pobude, ki izpolnjujejo naslednja tri merila: 

 biti morajo nepridobitne, kot so na primer občekoristne pobude, dobrodelni projekti, 
prostovoljstvo posameznikov ali podjetij itd.; 

 30. septembra 2020 (rok za oddajo prijav) morajo biti že zaključene ali v teku; 

 biti morajo neposredno povezane s krizo, tj. namenjene posebej zajezitvi koronavirusne 
bolezni in/ali njenih številnih posledic. 

 
Iz sodelovanja v natečaju so izključene naslednje pobude: 

 tržno usmerjene (tj. pridobitne) pobude; 

 pobude, ki se v več kot 50-odstotnem deležu financirajo iz javnih sredstev; 

 pobude, ki se načrtujejo, vendar se do 30. septembra 2020 (rok za oddajo prijav) še niso začele 
izvajati; 

 pobude, ki so jih prijavitelji izvedli še pred izbruhom koronavirusne bolezni in niso neposredno 
povezane s koronavirusno krizo in njenimi posledicami. Za nagrado pa se lahko potegujejo 
obstoječe pobude, ki so se prilagodile za hitro odzivanje na dodatne potrebe svojih ciljnih skupin 
in za ustrezen odziv na nove ali večje izzive, ki so posledica pandemije koronavirusne bolezni; 

 vse vrste dejavnosti dokumentiranja in/ali obveščanja in/ali ozaveščanja, novinarske, literarne 
ali znanstvene publikacije na kakršnem koli nosilcu, avdiovizualni izdelki in vsa umetniška dela. 

 
Prijavitelj na zahtevo predloži dokazila o tem, da predlagana pobuda izpolnjuje pogoje. EESO lahko 
prijavo zavrne, če prijavitelj dokazil ne predloži pravočasno. 
 

                                                      
5

  To velja na primer za akterje na avstrijskem trgu dela. 
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Za nagrado se lahko potegujejo pobude z najrazličnejših področij, na primer (neizčrpen seznam): 
 

 ukrepi, povezani z zdravjem, zdravstveno opremo, medicinskimi pripomočki, pomočjo in 
oskrbo; 

 začasne pobude za ublažitev neposrednih posledic koronavirusne krize in za izpolnitev nujnih 
potreb ciljnih skupin; 

 posebni ukrepi za pomoč najbolj ogroženim, prikrajšanim ali ranljivim osebam ali skupinam 
(vključno z begunci), njihovo zaščito pred boleznijo in za ublažitev posledic krize; 

 pobude, povezane s položajem specifičnih ciljnih skupin v času omejitev gibanja; 

 pobude za obvladovanje gospodarskih posledic zdravstvene krize in njihovih učinkov na 
zaposlenost; 

 pobude v podporo okrevanju evropskega gospodarstva ali specifičnih sektorjev po pandemiji; 

 pobude za okrepitev zmogljivosti za odzivanje v primeru podobne krize v prihodnosti. 
 

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 prijaviteljem dovoli, da se prijavijo po elektronski pošti, faksu ali 
pošti. 
 
Prijava mora vsebovati vse informacije, ki jih žirija potrebuje, da lahko: 
 

 ugotovi, ali prijavitelj izpolnjuje formalna merila za sodelovanje v natečaju; 

 ugotovi, ali prijavitelj izpolnjuje merila za izključitev; 

 ugotovi, ali prijavitelj soglaša z določbami glede odgovornosti, nadzora, revizije in prava, ki se 
uporablja; 

 vsebinsko oceni prijavljeno pobudo 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). 
 
Pred podelitvijo nagrade EESO od prijaviteljev zahteva, da predložijo izpolnjena in podpisana obrazec 
za pravno osebo in obrazec za finančno identifikacijo, ki jima morajo priložiti ustrezna dokazila. 
Obrazca sta na voljo na naslovih: 
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en 
in 
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en. 
 
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 prijavitelj sprejema vse pogoje iz dokumentacije v zvezi z nagrado 
ter se po potrebi odpoveduje svojim splošnim ali posebnim pogojem. 
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Rok za oddajo prijav: 30. september 2020 do 12.00 (po bruseljskem času). 
 
EESO prijav, ki jih bo prejel po tem roku, ne bo upošteval. Prijaviteljem 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 prijavitelj lahko pošlje le eno prijavo. Prijavitelji morajo glede na geografski poudarek 
prijavljenega projekta in ne glede na državo članico prebivališča ali sedeža v prijavnem obrazcu izbrati 
eno od 29 kategorij. Kategorije od 1 do 27 so namenjene projektom, ki se izvajajo predvsem v eni od 
držav članic, kategorija 28 je namenjena projektom, ki se izvajajo predvsem v Združenem kraljestvu, 
kategorija 29 pa je namenjena projektom s čezmejnim ali evropskim poudarkom. 
 
Sodelovanje v natečaju je brezplačno. Morebitni stroški, ki jih ima prijavitelj s pripravo in pošiljanjem 
prijave, ne bodo povrnjeni. 
 
Potem ko oddajo prijavo, bodo prijavitelji na zaslonu videli sporočilo z zahvalo za sodelovanje v 
natečaju in možnostjo, da sporočilo natisnejo ali shranijo v formatu PDF. 
 

5. Ocenjevanje in podelitev nagrade 
 

5.1 Postopek ocenjevanja 
 
Ocenjevanje bo opravila skupina strokovnjakov (v nadaljevanju: žirija), za katere veljajo pravila glede 

navzkrižja interesov iz finančne uredbe6. 

 
EESO si pridržuje pravico, da ne razkrije identitete članov žirije, vendar pa se ta lahko razkrije po 
podelitvi nagrade. 
 
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. 
 
Ocenjevanje poteka izključno na podlagi informacij, navedenih v poslanem obrazcu za prijavo. 
 
Vsaka od 29 kategorij bo ocenjena neodvisno od drugih kategorij. 
 
Za vsako kategorijo postopek poteka v petih fazah: 
 
(1) preverjanje, ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje za prijavo; 
(2) preverjanje, ali pobude, ki se predlagajo za nagrado, izpolnjujejo navedena merila; 
(3) preverjanje, da prijavitelji niso v situaciji za izključitev; 

                                                      
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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(4) ocena kakovosti pobud, ki se predlagajo za nagrado, na podlagi meril za podelitev nagrade; 
(5) podelitev nagrade. 
 
EESO bo izpolnjevanje navedenih pogojev in meril za izključitev ter kakovost ocenil po naključnem 
vrstnem redu. Prijavitelji morajo za podelitev nagrade uspešno prestati vse faze izbora. Dokler postopek 
ni zaključen, prijavitelji ne prejmejo povratnih informacij. Vsi prijavitelji 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 do januarja 2021. 
 

5.1.1 Preverjanje, ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje za prijavo 
 
Za nagrado se lahko potegujejo prijavitelji, ki izpolnjujejo zahteve iz točke 3.1. 
 
Vsak prijavitelj predloži častno izjavo (Priloga 1), ki jo podpiše in datira (v primeru subjektov zasebnega 
prava 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 prijavitelj torej predloži le eno 
izjavo, ki zajema oba vidika. 
 
EESO bo na podlagi častne izjave ocenil, ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje za prijavo. Pred podelitvijo 
nagrade bo EESO prijavitelje pozval, da predložijo pravilno izpolnjen in podpisan obrazec za pravne 
osebe, skupaj z ustreznimi dokazili (glej točko 4). 
 
EESO si pridržuje pravico, da od katerega koli prijavitelja ob katerem koli času med postopkom 
ocenjevanja zahteva navedeni obrazec in ustrezna dokazila. V takšnem primeru mora prijavitelj brez 
odlašanja predložiti obrazec in dokazila. EESO lahko prijavo zavrne, če prijavitelj obrazca in dokazil ne 
predloži pravočasno. 
 

5.1.2 Preverjanje, ali pobude izpolnjujejo merila 
 
Preverjanje, ali pobude, predlagane za nagrado, izpolnjujejo merila, se izvede na podlagi obrazca za 
spletno prijavo in morebitnih dodatnih pojasnil, ki jih zahteva EESO. Predlagane pobude izpolnjujejo 
merila, če izpolnjujejo zahteve iz točke 3.2. Druge dejavnosti, ki jih izvaja prijavitelj, se pri preverjanju 
ne upoštevajo. 
 

5.1.3 Preverjanje meril za izključitev 
 
Vsak prijavitelj predloži častno izjavo (Priloga 1), ki jo podpiše in datira (v primeru subjektov zasebnega 
prava 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 prijavitelji v eni od situacij za izključitev, in sicer tako, da 
od njih zahteva dokazila, navedena v častni izjavi. V tem primeru prijavitelj predloži zahtevana dokazila 
v roku, ki ga določi EESO. EESO lahko prijavo zavrne, če prijavitelj zahtevanih dokazil ne predloži 
pravočasno. 
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Prijavitelju ni treba predložiti dokumenta, če je ta dokument brezplačno dostopen v javni zbirki 
podatkov. Prijavitelj mora o tem obvestiti EESO. 
 

5.1.4 Ocena kakovosti 
 
Za vsako od 29 kategorij žirija oceni kakovost prijav na podlagi meril za podelitev nagrade, navedenih 
v nadaljevanju. Ocenjevalci ocenijo samo pobude, predlagane za nagrado, ne pa drugih dejavnosti 
prijavitelja. Minimalno število točk za vsako posamezno merilo ni določeno, vendar pa se prijavitelji, 
ki ne dosežejo vsaj 50 % maksimalnega skupnega števila točk, izključijo iz postopka. 
 

Merila za podelitev nagrade Točke 

Merilo 1: učinek in učinkovitost 
S tem merilom se ocenita kratkoročni in dolgoročni učinek predlagane pobude 
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 pobuda ocenjena glede na razmerje med 
uporabljenimi človeškimi in finančnimi viri ter učinkom na ciljno skupino. 
Upoštevana bo tudi zmožnost pobude za izmenjavo dobre prakse. 

70 točk 

Merilo 2: inovativnost in ustvarjalnost 
S tem merilom se oceni, ali je predlagana pobuda ustvarjalna, edinstvena in v 
kolikšni meri je inovativna v svojem 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. 

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 29 nagrad (po eno za vsako kategorijo) najbolje uvrščenemu prijavitelju v 
posamezni kategoriji (tj. prijavitelju z največjim skupnim številom točk). 
 

6. Vrednost nagrade 
 
Odbor namerava podeliti največ 29 nagrad. Vrednost posamezne nagrade je 10 000 EUR. Odboru ni 
dolžen podeliti vseh 29 nagrad. EESO se lahko tudi odloči, da ne podeli nagrade za solidarnost civilne 
družbe. 
 
Slavnostna podelitev nagrade bo med plenarnim zasedanjem EESO januarja 2021. Na slovesnost bo 
povabljen po en predstavnik vsakega nagrajenca; za ureditev potovanja in nastanitve bo poskrbel EESO 
v skladu s pravili, o katerih bodo nagrajenci pravočasno obveščeni. 
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Nagrade se izplačajo z bančnim nakazilom v 30 dneh po slavnostni podelitvi, pod pogojem, da 
nagrajenci predložijo 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 podatkov7. Če ni drugače navedeno, odgovore na 

vprašanja in vse zahtevane osebne podatke, ki so potrebni za oceno prijave na podlagi pravil za 
sodelovanje, obdela direkcija za komuniciranje in medinstitucionalne odnose izključno v ta namen. 
Podrobnosti glede obdelave osebnih podatkov so v prilogi (Priloga 2). 
 
Če so prijavitelji 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: 
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm. 
 

8. Zahteve glede razkritja 
 
Brez poseganja v točko 7 prijavitelji EESO podelijo pravico, da v katerem koli jeziku, prek katerega 
koli medija in z uporabo katere koli tehnike javnost seznani z imeni prijaviteljev, njihovimi dejavnostmi 
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 solidarnost civilne družbe. 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 
prijavitelji. 
 

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. 
 

                                                      
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). 
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11. Pravo, ki se uporablja, pritožbe in pristojno sodišče 
 
Nagrado za solidarnost civilne družbe 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 prijavitelji 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). 
 
Za vprašanja v zvezi s to nagrado je pristojno Splošno sodišče Evropske unije: 
 

Splošno sodišče 
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 
 
Če potrebujete dodatne informacije, pišite na naslov EESCprize@eesc.europa.eu. 
 
Odgovori in vprašanja, ki bi lahko bili zanimivi tudi za druge potencialne prijavitelje, bodo objavljeni 
na spletni strani EESO, namenjeni nagradi za solidarnost civilne družbe 
(www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize). EESO priporoča prijaviteljem, naj redno pregledujejo to 
spletno stran, da bi se seznanili z najnovejšimi informacijami. 
 

_____________ 
 


