
 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОФИЦИАЛEН ПРАВИЛНИК ЗА ПРИСЪЖДАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖКА 

НАГРАДА „КАРЛ ВЕЛИКИ“ 

 

Член 1 – ОПИСАНИЕ 

Всяка година Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен и Европейският 

парламент присъждат Европейска младежка награда „Карл Велики“. 

 

ЧЛЕН II – ЦЕЛ НА НАГРАДАТА 

1. Наградата се присъжда на проекти, организирани от млади хора на възраст между 16 и 30 

години, които са показали изключителни постижения в следните области: 

a. насърчаване на европейското и международното разбирателство, въз основа 

на демократичните ценности (например зачитане на човешкото достойнство, 

свобода, равенство, принципите на правовата държава и зачитане на правата 

на човека); 

б. насърчаване на споделено чувство за европейска идентичност и на 

европейската интеграция;   

в. насърчаване на други млади хора в Европа да участват в демократичните 

процеси; 

г. предлагане на нагледни примери за европейци, които живеят заедно като една 

общност. 

 

2. Проектите биха могли да са съсредоточени върху организирането на различни младежки 

прояви, например, но не само, младежки обмен, симулационни игри, младежки политически 

фестивали, изложби, обучения, онлайн проекти или подобни. 

 

ЧЛЕН 3 – КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 

1. Към датата на подаване на заявлението за участие кандидатът трябва да е на възраст 

между 16 и 30 години. 

2. Кандидатът трябва да е гражданин на държава – членка на ЕС, или гражданин на трета 

държава, който пребивава законно на територията на Съюза към датата на подаване на 

заявлението за участие. 

3. Кандидатът е: 

а. физическо лице, или 

б. група физически лица, или 

в. организация. 

4. В случаите, когато кандидатът е група физически лица или организация, заявлението за 



 

 

участие следва да се подаде от името на отговорното физически лице, представляващо 

групата или организацията. Това отговорно лице отговаря на критериите по членове III.1 и 

III.2. 

5. Проектът може да бъде национален (т.е. изпълняван в една държава членка и насочен към 

участници от тази държава членка) или международен (т.е. осъществяван в повече от една 

държава членка и/или насочен към участници от повече от една държава членка).  

6. С даден проект може да се кандидатства само в една държава – членка на ЕС – в случай 

на международни проекти заявлението за участие трябва да бъде подадено в държавата 

членка, с която проектът има най-тясна връзка. 

ЧЛЕН IV – КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ 

1. Следните проекти не отговарят на условията за участие в конкурса за Европейската 

младежка награда „Карл Велики“: 

а. проекти на етап планиране или проекти, които са в самото начало на своето 

изпълнение, за които все още не биха могли да бъдат установени резултати към 

момента на започване на процедурата за кандидатстване; 

б. проекти, внесени от лица, работещи в европейски институции или във 

Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен; 

в. дипломни работи и публикации; 

г. проекти, които вече са получили награда, връчвана от европейска институция, 

орган, служба или агенция;  

д. европейските победители в предишни издания на Европейската младежка 

награда „Карл Велики“; 

е. дейности, чиято основна цел е реализирането на печалба; 

ж. дейности на правителствени организации. 

 

2. Физически лица, групи от физически лица или организации не отговарят на условията за 

присъждане на наградата, в случай че са осъдени за извършено престъпление с 

окончателно съдебно решение.  

 

ЧЛЕН V – ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ  

1. Проектите могат бъдат представени на всеки официален език на ЕС чрез специален 

онлайн формуляр.  

2. Подробности за подаването на заявления за участие се предоставят в поканата за 

представяне на кандидатури, публикувана на уебсайта на Европейската младежка награда 

„Карл Велики“. 

3. Крайният срок за подаване на заявленията за участие по принцип е 1 февруари. Крайният 

срок за подаване на заявленията може да бъде променен от Европейския парламент с 

оглед на графика на Европейския парламент и евентуални специални обстоятелства. 

 

ЧЛЕН VI – КРИТЕРИИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДАТА 

Проектите ще бъдат оценявани според следните принципи: 

 

а. Степента на постигане на целите на наградата, както са посочени в член II. Във 



 

 

връзка с това журитата ще разгледат броя на младите хора, участвали в 

изпълнението на проекта и неговия обхват.  

б. Особено внимание ще бъде отделено на проекти с транснационално 

измерение, в които от създаването им до тяхното изпълнение участват млади 

хора от повече от една държава членка. 

в. Творчески подход и новаторски характер на проекта, предлагане на оригинални 

инициативи. 

 

ЧЛЕН VII – ПОДБОР НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 

1. Националното жури във всяка държава членка избира един най-добър проект измежду 

проектите, представени в тази държава членка.  

2. Европейското жури избира трима европейски победители – първият, вторият и третият 

европейски победител – измежду националните победители. 

3. Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен 

могат да решат в избора на европейските победители да участва чрез гласуване и 

обществеността. 

 

ЧЛЕН VIII – НАЦИОНАЛНИ ЖУРИТА 

1. Всяко национално жури се състои от двама членове на Европейския парламент и един 

представител на младежка организация, които избират един национален победител за 

всяка държава членка. 

2. Журито си запазва правото да отхвърли всяка кандидатура, която не отговаря на 

изискванията за участие в конкурса. 

3. Всяка година Бюрото за връзка в съответната държава членка кани членове на Европейския 

парламент да участват в националното жури.  

 

ЧЛЕН IX – ЕВРОПЕЙСКО ЖУРИ  

1. Европейското жури, съставено от двама членове на Европейския парламент, председателя 

на Европейския парламент, трима представители на Фондацията за международната 

награда „Карл Велики“ в Аахен и двама представители на младежкия сектор, избира 

тримата европейски победители измежду националните печеливши проекти, посочени от 

националните журита. 

2. Решението на европейското жури е окончателно.  

 

ЧЛЕН X – ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПО 

НАГРАЖДАВАНЕ  

1. Трите европейски проекта победители получават следните награди: Първа награда – 

7 500€, втора награда – 5 000€ и трета награда – 2 500€. Финансовото възнаграждение се 

изплаща чрез банков превод по банковите сметки, предоставени от победителите. 

2. На церемонията по връчването на Младежката награда „Карл Велики“ в Аахен се кани по 

един представител на всеки от печелившите проекти на национално равнище. 

3. Наградите на европейските победители се връчват от председателя на Европейския 

парламент и представители на Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в 



 

 

Аахен. Като част от наградата европейските победители ще бъдат поканени да посетят 

Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург). 

 

ЧЛЕН XI – АВТОРСКО ПРАВО 

Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен си 

запазват правото да възпроизвеждат предоставения материал за представителни цели, за 

медийна употреба, както и за рекламни цели. 

ЧЛЕН XII – ОТГОВОРНОСТ 

Организаторите не носят отговорност за анулирането, отлагането или за промени в конкурса 

и/или церемонията по награждаването. 

 

ЧЛЕН XIII – ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛАТА 

Участието в конкурса предполага пълното приемане на настоящите правила. 


