
 

 

 

 
 

BILAG 

OFFICIELLE REGLER FOR TILDELING AF DEN EUROPÆISKE KARLSPRIS FOR UNGE 

 

ARTIKEL 1 - BETEGNELSE 

Hvert år uddeler Fonden for Den Internationale Karlspris i Aachen og Europa-Parlamentet "Den 

Europæiske Karlspris for Unge". 

 

ARTIKEL II - PRISENS FORMÅL 

1. Denne pris tildeles projekter, som organiseres af unge mellem 16 og 30 år, og som har vist 

enestående resultater inden for følgende områder: 

a. fremme af europæisk og international forståelse på grundlag af demokratiske værdier 

(f.eks. respekt for den menneskelige værdighed, frihed, lighed, retsstatsprincippet og 

respekt for menneskerettighederne) 

b. fremme af en fælles følelse af europæisk identitet og europæisk integration   

c. tilskyndelse af andre unge i Europa til at engagere sig i demokratiet 

d. fremvisning af praktiske eksempler på europæere, der lever sammen som ét fælles 

samfund. 

 

2. Projekterne kan fokusere på tilrettelæggelse af forskellige arrangementer for unge, såsom men 

ikke begrænset til udveksling af unge, simulationsspil, politiske festivaler, udstillinger, kurser, 

onlineprojekter eller lignende. 

 

ARTIKEL III – KRITERIER FOR AT KUNNE KOMME I BETRAGTNING 

1. Ansøgeren skal være mellem 16 og 30 år på datoen for indgivelse af ansøgningen. 

2. Ansøgeren skal enten være statsborger i en EU-medlemsstat eller tredjelandsstatsborger, der 

opholder sig lovligt på Unionens område på datoen for indgivelse af ansøgningen. 

3. Ansøgeren skal være: 

a. en enkeltperson eller 

b. en gruppe af enkeltpersoner eller 

c. en organisation. 

4. Hvis ansøgeren enten er en gruppe af enkeltpersoner eller en organisation, skal ansøgningen 

indgives af den ansvarlige person, der er repræsentant for gruppen eller organisationen. Denne 

ansvarlige person skal opfylde kriterierne i artikel III.1 og III.2. 

5. Et projekt kan enten være nationalt (dvs. gennemført i én medlemsstat og rettet mod deltagere 

fra denne ene medlemsstat) eller internationalt (dvs. gennemført i mere end én medlemsstat 

og/eller rettet mod deltagere fra mere end én medlemsstat).  

6. Et projekt kan kun indsendes i én EU-medlemsstat - hvis der er tale om internationale projekter, 



 

 

skal ansøgningen indsendes i den medlemsstat, som projektet har den tætteste forbindelse til. 

ARTIKEL IV - UDELUKKELSESKRITERIER 

1. Følgende projekter kan ikke komme i betragtning til Den Europæiske Karlspris for Unge: 

a. projekter i planlægningsfasen eller i de første faser af gennemførelsen, for hvilke der 

ved ansøgningsprocedurens begyndelse endnu ikke kan påvises nogen resultater 

b. projekter, der indsendes af personer, som arbejder i en EU-institution eller for 

Stiftelsen for Den Internationale Karlspris i Aachen 

c. Akademiske afhandlinger og publikationer 

d. Projekter, som allerede har modtaget en pris fra en EU-institution, et EU-organ, et 

EU-kontor eller et EU-agentur  

e. De europæiske vindere af de tidligere års udgaver af Den Europæiske Karlspris for 

Unge 

f. Aktiviteter, hvis primære formål er at skabe fortjeneste 

g. Statslige organisationers aktiviteter. 

 

2. Enkeltpersoner, grupper af enkeltpersoner eller organisationer kan ikke komme i betragtning til 

prisen, hvis de ved en endelig dom er kendt skyldige i en strafbar handling.  

 

ARTIKEL V - INDSENDELSE AF ANSØGNINGER  

1. Projekterne kan indsendes på et hvilket som helst officielt EU-sprog via en særlig 

onlineformular.  

2. Nærmere oplysninger om indsendelse af ansøgninger vil fremgå af den indkaldelse af 

ansøgninger, som offentliggøres på websitet for Den Europæiske Karlspris for Unge. 

3. Fristen for indsendelse af ansøgninger er i princippet den 1. februar. Fristen for indsendelse af 

ansøgninger kan dog ændres af Europa-Parlamentet for at tage hensyn til Europa-Parlamentets 

kalender og eventuelle særlige omstændigheder. 

 

ARTIKEL VI - TILDELINGSKRITERIER 

Projekterne bliver bedømt ud fra følgende principper: 

 

a. I hvor høj grad prisens mål, som fremgår af artikel II, er opfyldt. Juryerne vil i den 

forbindelse tage hensyn til, hvor mange unge der deltog i gennemførelsen af projektet, 

og hvor mange det er nået ud til.  

b. Der vil blive lagt særlig vægt på projekter med en tværnational dimension, som 

involverer unge fra mere end én medlemsstat, lige fra planlægningen til 

gennemførelsen. 

c. Hvor kreativt og originalt projektet er, og om det indeholder originale initiativer. 

 

ARTIKEL VII - UDVÆLGELSE AF VINDERNE 

1. Den nationale jury i hver medlemsstat udvælger det bedste projekt blandt de projekter, der er 

indsendt i den pågældende medlemsstat.  

2. Den europæiske jury udvælger tre europæiske vindere - første, anden og tredjepladsen på 



 

 

europæisk plan - blandt de nationale vindere. 

3. Europa-Parlamentet og Stiftelsen for Den Internationale Karlspris i Aachen kan beslutte at 

gennemføre en offentlig afstemningsprocedure for at bidrage til udvælgelsen af de europæiske 

vindere. 

 

ARTIKEL VIII - DE NATIONALE JURYER 

1. Først udvælger nationale juryer bestående af to medlemmer af Europa-Parlamentet og en 

repræsentant for en ungdomsorganisation én national vinder fra hver EU-medlemsstat. 

2. Juryen forbeholder sig ret til at afvise ethvert indsendt projekt, som ikke opfylder 

konkurrencekravene. 

3. Forbindelseskontoret i den pågældende medlemsstat indbyder hvert år medlemmer af Europa-

Parlamentet til at deltage i de nationale juryer.  

 

ARTIKEL IX - DEN EUROPÆISKE JURY  

1. Den europæiske jury bestående af to medlemmer af Europa-Parlamentet, Europa-Parlamentets 

formand, tre repræsentanter for Stiftelsen for Den Internationale Karlspris i Aachen og to 

repræsentanter for ungdomssektoren udvælger de tre europæiske vindere blandt de nationale 

vinderprojekter, som de nationale juryer har valgt. 

2. Den europæiske jurys afgørelse er endelig.  

 

ARTIKEL X - PRÆMIE OG PRISOVERRÆKKELSESCEREMONI  

1. De tre europæiske vinderprojekter modtager følgende præmier: førstepræmie: 7 500 EUR, 

andenpræmie: 5 000 EUR og tredjepræmie: 2 500 EUR. Præmiebeløbet udbetales via en 

bankoverførsel til de bankkonti, som vinderne oplyser. 

2. Én repræsentant for hvert af de nationale vinderprojekter bliver inviteret til 

prisoverrækkelsesceremonien for Karlsprisen for Unge i Aachen. 

3. Priserne for de europæiske vinderprojekter bliver overrakt af Europa-Parlamentets formand og 

repræsentanter for Stiftelsen for Den Internationale Karlspris i Aachen. Som en del af præmien vil 

de europæiske vindere blive inviteret til at besøge Europa-Parlamentet (i Bruxelles eller i 

Strasbourg). 

 

ARTIKEL XI – OPHAVSRET 

Europa-Parlamentet og Stiftelsen for Den Internationale Karlspris i Aachen forbeholder sig ret til at 

gengive det indsendte materiale til udstillings-, medie- og PR-formål. 

ARTIKEL XII - ANSVAR 

Arrangørerne kan ikke drages til ansvar for aflysning, udsættelse eller ændring af konkurrencen 

og/eller prisoverrækkelsesceremonien. 

 

ARTIKEL XIII - ACCEPT AF REGLERNE 

Deltagelse i konkurrencen forudsætter, at disse regler accepteres fuldt ud. 


