
 

 

 

 
 

PŘÍLOHA 

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA UDĚLOVÁNÍ CENY KARLA VELIKÉHO PRO MLADÉ EVROPANY 

 

ČLÁNEK I – NÁZEV 

Nadace pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách a Evropský parlament každoročně udělují 

„Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany“. 

 

ČLÁNEK II – CÍL 

1. Cena je udělována projektům mladých lidí ve věku od 16 do 30 let, které byly mimořádně úspěšné 

v těchto oblastech: 

a. podpora porozumění v Evropě a na mezinárodní úrovni na základě demokratických 

hodnot (jako jsou úcta k lidské důstojnosti, svoboda, rovnost, právní stát a dodržování 

lidských práv); 

b. podpora utváření evropské identity a evropské integrace;   

c. povzbuzování mladých lidí v Evropě, aby se zapojili do evropské demokracie; 

d. praktický příklad soužití Evropanů jako jednoho společenství. 

 

2. Může se jednat o pořádání akcí pro mladé lidi, jako jsou výměny mládeže, simulační hry, politické 

festivaly mládeže, výstavy, školení, online projekty a další. 

 

ČLÁNEK III – KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI 

1. Účastník musí být ke dni podání přihlášky ve věku od 16 do 30 let. 

2. Účastník musí být ke dni podání přihlášky buď státním příslušníkem členského státu EU, nebo 

státním příslušníkem třetí země, který oprávněně pobývá na území Unie. 

3. Účastník musí být: 

a. fyzická osoba; nebo 

b. skupina fyzických osob; nebo 

c. organizace. 

4. Je-li účastníkem skupina fyzických osob nebo organizace, měla by být přihláška podána jménem 

odpovědné osoby zastupující tuto skupinu nebo organizaci. Odpovědná osoba musí splňovat 

kritéria stanovená v čl. III odst. 1 a 2. 

5. Projekt může být buď vnitrostátní (tj. uskutečněný v jednom členském státě a zaměřený na 

účastníky z tohoto jednoho členského státu), nebo mezinárodní (tj. uskutečněný ve více než 

jednom členském státě nebo zaměřený na účastníky z více než jednoho členského státu).  

6. Projekt může být přihlášen pouze v jednom členském státě EU – v případě mezinárodních 

projektů musí být přihláška podána v členském státě, k němuž má projekt nejužší vazbu. 

 



 

 

ČLÁNEK IV – KRITÉRIA PRO VYLOUČENÍ 

1. Projekty nesplňující podmínky pro nominaci na Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany: 

a. projekty ve fázi plánování a projekty v časných fázích provádění, u nichž nelze v 

okamžiku podání přihlášky určit výsledky; 

b. projekty předložené osobami pracujícími v evropských orgánech a institucích nebo v 

Nadaci pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách; 

c. diplomové, doktorské či disertační práce nebo akademické publikace; 

d. projekty, které již obdržely některou cenu udělovanou evropským orgánem, institucí 

nebo agenturou;  

e. projekty evropských vítězů předchozích ročníků Ceny Karla Velikého pro mladé 

Evropany; 

f. činnosti, jejichž hlavním cílem je tvorba zisku; 

g. činnosti státních organizací. 

 

2. Fyzické osoby, skupiny fyzických osob nebo organizace nejsou způsobilé, pokud byly 

pravomocně odsouzeny za trestný čin.  

 

ČLÁNEK V – PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK  

1. Projekty lze přihlašovat v kterémkoli úředním jazyce EU prostřednictvím zvláštního online 

formuláře.  

2. Bližší informace o podávání přihlášek budou uvedeny ve výzvě k podávání přihlášek zveřejněné 

na internetových stránkách Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany. 

3. Lhůta pro podání přihlášek končí zpravidla 1. února. Lhůtu pro podání přihlášek může Evropský 

parlament s ohledem na harmonogram Evropského parlamentu a případné zvláštní okolnosti 

změnit. 

 

ČLÁNEK VI – KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ CENY 

Projekty budou hodnoceny podle těchto zásad: 

 

a. Míra dosažení cílů uvedených v článku II. Poroty vezmou v úvahu počet mladých lidí, 

kteří se na provádění projektu podíleli, a jeho dosah.  

b. Zvláštní pozornost bude věnována nadnárodním projektům, do nichž jsou od jejich 

vzniku až po jejich realizaci zapojeni mladí lidé z více než jednoho členského státu. 

c. Tvořivost, inovativnost a originalita aktivit v rámci projektu. 

 

ČLÁNEK VII – VÝBĚR VÍTĚZŮ 

1. Národní porota v každém členském státě vybere z projektů přihlášených v daném členském státě 

nejlepší projekt.  

2. Evropská porota vybere z národních vítězů tři evropské vítěze – prvního, druhého a třetího 

evropského vítěze. 

3. Evropský parlament a Nadace pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách mohou 

rozhodnout, že k výběru evropských vítězů přispěje svým hlasováním veřejnost. 



 

 

 

ČLÁNEK VIII – NÁRODNÍ POROTY 

1. Národní poroty tvořené dvěma poslanci Evropského parlamentu a jedním zástupcem 

mládežnických organizací vyberou jednoho národního vítěze za každý členský stát. 

2. Porota si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli projekt, který nesplňuje podmínky soutěže. 

3. K účasti v národních porotách zvou poslance Evropského parlamentu každoročně kontaktní 

kanceláře příslušných členských států.  

 

ČLÁNEK IX – EVROPSKÁ POROTA  

1. Evropská porota, kterou tvoří dva poslanci Evropského parlamentu, předseda Evropského 

parlamentu, tři zástupci Nadace pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách a dva zástupci 

odvětví mládeže, vyberou z národních vítězů vybraných národními porotami tři evropské vítěze. 

2. Rozhodnutí evropské poroty je konečné.  

 

ČLÁNEK X – PŘEDÁNÍ FINANČNÍ ODMĚNY A SLAVNOSTNÍ UDÍLENÍ CEN  

1. Třem vítězným evropským projektům jsou uděleny tyto ceny: první cena 7 500 EUR, druhá cena 

5 000 EUR a třetí cena 2 500 EUR. Částka bude vyplacena bankovním převodem na bankovní 

účty, které vítězové uvedou. 

2. Jeden zástupce každého vítězného národního projektu bude pozván na slavnostní udílení Ceny 

Karla Velikého pro mladé Evropany v Cáchách. 

3. Ceny pro evropské vítěze předá předseda Evropského parlamentu a zástupci Nadace Mezinárodní 

ceny Karla Velikého v Cáchách. Evropští vítězové budou rovněž pozváni na návštěvu Evropského 

parlamentu (v Bruselu nebo ve Štrasburku). 

 

ČLÁNEK XI – AUTORSKÁ PRÁVA 

Evropský parlament a Nadace pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách si vyhrazují právo 

reprodukovat předložené materiály při prezentacích, ve sdělovacích prostředcích a pro propagační 

účely. 

ČLÁNEK XII – ODPOVĚDNOST 

Pořadatelé nepřebírají žádnou odpovědnost za zrušení, odložení nebo změnu soutěže nebo 

slavnostního udílení cen. 

 

ČLÁNEK XIII – PŘIJETÍ PRAVIDEL 

Svou účastí v soutěži přijímá účastník tato pravidla v plném rozsahu. 


