Evropski ekonomsko-socialni odbor

NAGRADA EESO ZA CIVILNO DRUŽBO 2018
PRAVILA
Nagrajevanje odličnosti v pobudah civilne družbe
IDENTITETE, EVROPSKE VREDNOTE IN KULTURNA DEDIŠČINA V
EVROPI

1.

Namen in splošni cilj nagrade za civilno družbo

Za Evropski ekonomsko-socialni odbor („EESO“ ali „Odbor“) je namen nagrade, ki se podeljuje
vsako leto, 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 torej povečati ozaveščenost javnosti o tem, da lahko
organizacije civilne družbe in/ali posamezniki veliko prispevajo k oblikovanju evropske identitete in
državljanstva, pri čemer podpirajo skupne vrednote, na katerih temelji evropsko povezovanje.
2.

Tema nagrade EESO za civilno družbo za leto 2018: identitete, evropske vrednote in
kulturna dediščina v Evropi

EESO v okviru evropskega leta kulturne dediščine 2018, s katerim praznujemo bogastvo in raznolikost
kulturne dediščine v Evropi, letošnjo nagrado za civilno družbo razpisuje na temo Identitete, evropske
vrednote in kulturna dediščina v Evropi. EESO si v duhu prispevka Evropske komisije k vrhu v
Göteborgu novembra 2017 z naslovom Krepitev evropske identitete s pomočjo izobraževanja in
kulture prizadeva povečati ozaveščenost o mnoštvu in bogastvu evropskih identitet, združenih v vsej
njihovi raznolikosti, krepiti prepoznavnost in razumevanje vpliva umetnosti in kulture z namenom
spodbujanja vključujočih in povezanih družb ter spodbujati trajnostno prihodnost evropskega projekta.
Evropski projekt je trenutno na preizkušnji. Danes smo pravzaprav sredi svetovnih dogajanj, ki
sprožajo dvom o načinu spodbujanja globalizacije v preteklosti. Civilna družba je marsikje ogrožena,
zato se je treba zavzemati za evropske vrednote. Poleg tega je treba storiti več, da bi se ljudje različnih
kultur in prepričanj medsebojno razumeli. V Evropi prebivalstvo in vlade na vseh ravneh niso bili
pripravljeni na močno povečanje migracij, zaradi česar se je pojavila nacionalistična retorika,
vzajemna solidarnost pa je bila postavljena pred preizkušnjo. S porastom dejanskih nasilnih dejanj
(terorističnih napadov, rasnega nasilja, verskega fundamentalizma, uničevanja spomenikov svetovne
kulturne dediščine) in njihove percepcije v medijih so se pojavili občutki negotovosti, izolacionistična
retorika pa se je okrepila. Eden od elementov rešitve bi lahko bila medkulturna izmenjava, ki
spodbudno vpliva na povezanost skupnosti, medsebojno razumevanje in zavedanje o bogatem
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prispevku vsake države in kulture h globalni skupnosti. Prav v zvezi s tem se morajo Evropejci
zavedati potenciala kulturne dediščine Evrope za krepitev identitet in družb, spodbujanje razumevanja
izjemnega potenciala raznolikosti, ki je temelj naše evropske zgodovine, in boj proti retoriki, ki temelji
na strahu. Pri tem bi morali kot ključen dejavnik izpostavljati našo skupno dediščino, ki temelji na
zgodovini, umetnosti in filozofiji ter na humanistični dediščini.
Umetniško izražanje je skupni jezik človeštva in je kot tako lahko močno orodje za ustvarjanje
skupnih prostorov med kulturami. Umetnost nam omogoča, da podvomimo v svoja običajna stališča,
kritično razmislimo o stvareh, konstruktivno razpravljamo ter se na podlagi skupnih izkušenj in
navdušenja povezujemo z drugimi ljudmi. Poleg tega umetnost prispeva k razvoju posameznika in
skupnosti ter je zato močan temelj demokratičnih družb.
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.
Organizacije civilne družbe so tiste, ki 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 organizacije ter organizacije za izobraževanje in usposabljanje ipd., organizacije lokalne
skupnosti, tj. organizacije, ki delujejo na najnižji 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 organi in strukture, ki so ustanovljeni z zakonskim ali podzakonskim aktom
in/ali v katerih je članstvo deloma ali popolnoma obvezno (poklicna združenja).
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. Člani EESO, delegati komisije CCMI, uslužbenci EESO, člani žirije in
njihovi sorodniki ne morejo kandidirati za nagrado.
3.2

Katere pobude lahko dobijo nagrado

Glede na navedeno je posebni cilj nagrade za civilno družbo za leto 2017 nagraditi inovativne pobude
na ozemlju EU, s katerimi se želi povečati ozaveščenost o večplastnosti in bogastvu evropskih
identitet, v celoti izkoristiti potencial kulturnega bogastva Evrope, olajšati dostop do evropske
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kulturne dediščine in spodbujati evropske vrednote (spoštovanje človekovega dostojanstva in
pravic, svoboda, demokracija, enakost in načelo pravne države). Na splošno je treba upoštevati, da
je treba v okviru te nagrade kulturno dediščino razumeti v širšem smislu, ki vključuje tudi industrijsko
dediščino, obrt, gastronomsko dediščino, kulturo dela ipd.
Te pobude so že morale biti izvedene ali pa se še izvajajo. Načrtovane pobude, ki se na dan
7. septembra 2018 (konec zbiranja prijav) še ne izvajajo, se izločijo.
Upoštevane bodo dejavnosti/pobude, ki se nanašajo na vsaj eno od naslednjih področij:
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

spodbujati evropske vrednote (spoštovanje človekovega dostojanstva in pravic, svoboda,
demokracija, enakost in načelo pravne države) prek kulture;
spodbujati spoštovanje kulturne, verske in jezikovne raznolikosti ter svobode umetnosti kot
temeljnih evropskih pravic;
spodbujati pravico do svobode izražanja ter pravico do svobode mirnega zbiranja in pravico do
zbiranja na vseh ravneh;
ozaveščati o bogastvu evropske kulturne dediščine v širšem smislu, tj. opredmetene dediščine
(spomeniki, stavbe ipd.) in neopredmetene dediščine, ter njenem vplivu na sodobno ustvarjanje
(uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, književnost, medije ipd.);
spodbujati evropske vrednote in večplastno evropsko identiteto kot temelje razumevanja,
izmenjave in razvoja z namenom boja proti populističnim težnjam, propagandi in predsodkom;
omogočati in spodbujati dostop širšega in bolj raznolikega občinstva do evropske kulturne
dediščine, tudi z digitalnimi sredstvi, in sicer z odpravo fizičnih, socialnih ali kulturnih ovir ali
prek dejavnosti za razvoj občinstva, ob upoštevanju oseb s posebnimi potrebami;
ozaveščati o pomenu kulturne dediščine Evrope za krepitev občutka večplastne evropske
identitete, socialne vključenosti in integracije, npr. z izobraževalnimi dejavnostmi in
dejavnostmi vseživljenjskega učenja, zlasti tistimi, ki so osredotočene na otroke, mlade in
starejše, lokalne skupnosti in prikrajšane skupine;
preprečevati zlorabo kulture za spodbujanje rasizma, radikalizma ali nacionalizma, in sicer z
dejavnim osredotočanjem na raznolikost, ki je neločljivo povezana z evropsko identiteto in
kulturno dediščino, in na različne razlage te dediščine;
ozaveščati o celotnem spektru kultur, ki so skozi stoletja prispevale in še danes prispevajo k
ustvarjanju večplastne evropske identitete;
izkoriščati sposobnost kulture ter medkulturnega in medverskega dialoga za preprečevanje
konfliktov ter spodbujanje sprave in stabilnosti med različnimi skupnostmi.
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4.

Postopek prijave in roki

Za nagrado se lahko prijavite tako, da izpolnite priloženi obrazec za spletno prijavo
(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 izbirna komisija 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 v zvezi z merili za
izključitev in pogoji za prijavo (Priloga 1).
Kandidati pred podelitvijo nagrade pošljejo izpolnjen obrazec za pravne osebe in obrazec za finančno
identifikacijo, ki jima morajo priložiti ustrezna dokazila. Obrazca sta na voljo na naslovih
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm
in
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-id_en.cfm
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 7. september 2018 ob 23.59.
Da bi se izognili preobremenitvi sistema, kandidatom priporočamo, naj prijavo pošljejo ustrezno prej.
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 prejeli samodejno potrditev, da je bila prijava uspešno oddana.
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5.

Ocenjevanje in podelitev

5.1

Postopek ocenjevanja

Ocenjevanje bo opravila skupina strokovnjakov, sestavljena iz 10 članov („žirija“), za katere veljajo
pravila glede navzkrižja interesov iz finančne uredbe.1 Ocenjevanje poteka izključno na podlagi
informacij, navedenih v poslanem obrazcu za prijavo.
EESO si pridržuje pravico, da ne razkrije identitete žirantov, 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.
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 na 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 okvirno pomeni konec novembra 2018.
5.1.1 Preverjanje, ali kandidati izpolnjujejo pogoje za prijavo
Kandidati se lahko prijavijo za nagrado, če 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).

1

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo
za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1), kakor je bila
spremenjena. Zadnja prečiščena različica je bila objavljena 1. januarja 2017.
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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 so izpolnjene 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 106 in 107 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: trajnost
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.
Merilo 2: udeležba in sodelovanje
S tem merilom se po eni strani oceni, v kolikšni meri so upravičenci aktivno
vključeni v predlagano pobudo, po drugi pa, ali je primerna za seznanjanje s
primeri dobre prakse in ozaveščanje o temi, za katero se podeljuje nagrada za
civilno družbo. Upoštevana bo tudi usmerjenost k sodelovanju z drugimi
ustreznimi akterji.
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Točke

20 točk

20 točk

Merila za podelitev nagrade
Merilo 3: inovacije
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.
Merilo 4: evropske vrednote
S tem merilom se oceni, v kakšni meri se s predlagano pobudo dejavno branijo
evropske vrednote in ščitijo tisti, ki se vsakodnevno borijo za Evropo, ki
temelji na teh vrednotah.
Merilo 5: raznolikost
S tem merilom se oceni, ali in koliko predlagana pobuda vključuje raznolikost
v Evropi in upošteva različne zgodovinske in kulturne vidike, da bi se prek
raznolikosti in z njo spodbujala evropska identiteta in krepil skupni občutek
pripadnosti in smisla.
Skupno število točk

Točke

20 točk

20 točk

20 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
prispevkov priporoči podelitev nagrade.
EESO lahko podeli največ pet nagrad petim najbolje uvrščenim kandidatom.
6.

Vrednost nagrade

Odbor namerava podeliti največ pet nagrad. Vrednost prve nagrade je 14 000 EUR; druge nagrade
znašajo po 9000 EUR. Če si prvo mesto enakovredno deli več kot en nagrajenec, 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. EESO lahko tudi sprejme odločitev, da ne
podeli nagrade za civilno družbo.
Slavnostna podelitev nagrade bo 13. decembra 2018 med plenarnim zasedanjem EESO. 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.
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7.

Osebni podatki

Osebni podatki, navedeni v dokumentaciji za prijavo (kot sta ime in priimek ter naslov), se
obravnavajo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov. Če ni drugače
navedeno, odgovore na vprašanja in vse zahtevane osebne podatke, ki so potrebni za oceno prijave na
podlagi pravil za sodelovanje, obdela oddelek za komuniciranje 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 106 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#BDCE.
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, 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 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.

Nadzor in revizija

Nagrajenci se strinjajo z nadzorom in revizijo, ki ju 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.
Opažanja glede postopka za podelitev nagrade se lahko pošljejo organu, ki nagrado podeljuje.
Pritožbe zoper nepravilnosti se vložijo pri evropskem varuhu človekovih pravic v dveh letih od
datuma, ko se je pritožnik seznanil z dejstvi, zaradi katerih vlaga pritožbo
(http://www.ombudsman.europa.eu/sl/), in potem, ko je navezal stik z EESO, da bi poskušal najti
rešitev.
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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 2) ali so zakrivili
nepravilnosti ali goljufije v skladu z določbami člena 106 finančne uredbe, se lahko izrečejo denarne
kazni v višini od 2 do 10 % vrednosti nagrade. Poleg tega se lahko sprejme sklep o njihovih izključitvi
iz vseh pogodb, donacij in natečajev, ki se financirajo iz proračuna Unije.
13.

Dodatne informacije

Za več informacij vam je na voljo:
Anna Comi, tajništvo oddelka za komuniciranje
Tel.: +32 2 546 93 67
ali
Chantal Hocquet, tajništvo oddelka za komuniciranje
Tel.: +32 2 546 92 99
Lahko pišete tudi na e-naslov: civilsocietyprize@eesc.europa.eu.
Odgovori in vprašanja, ki so zanimivi tudi za druge potencialne kandidate, bodo objavljeni na spletni
strani EESO, posvečeni 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.
_____________

EESC-2018-02699-00-00-INFO-TRA (EN) 9/9

