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KARL SUURE EUROOPA NOORTEAUHINNA MÄÄRAMISE AMETLIKUD EESKIRJAD 

 

ARTIKKEL 1 – MÄÄRATAV AUHIND 

Igal aastal annavad Aachenis asuv Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutus ja Euroopa 

Parlament välja Karl Suure Euroopa noorteauhinna. 

 

ARTIKKEL 2 – AUHINNA EESMÄRK 

1. Auhind antakse projektidele, mida viivad ellu 16–30aastased noored ja millel on erakordseid 

saavutusi järgmistes valdkondades: 

a. demokraatlike väärtuste (näiteks inimväärikuse, vabaduse, võrdsuse, õigusriigi ja 

inimõiguste austamine) kohase teineteisemõistmise edendamine Euroopas või 

rahvusvahelisel areenil; 

b. ühtse Euroopa identiteedi kujunemise ja Euroopa integratsiooni toetamine;  

c. Euroopa noorte julgustamine osalema demokraatlikes protsessides; 

d. konkreetsete näidete pakkumine ühtse kogukonnana elavatest eurooplastest. 

 

2. Projektid võivad näiteks keskenduda mitmesuguste noorteürituste korraldamisele (sh 

noortevahetused, simulatsioonimängud, noorte poliitikaüritused, näitused, koolitused, 

veebiprojektid vms). 

 

ARTIKKEL 3 – OSALEMISTINGIMUSED 

1. Taotleja peab olema taotluse esitamise kuupäeval 16–30aastane. 

2. Taotleja peab olema kas ELi liikmesriigi kodanik või kolmanda riigi kodanik, kes taotluse esitamise 

kuupäeval elab seaduslikult liidu territooriumil. 

3. Taotleja peab olema 

a. üksikisik või 

b. üksikisikute rühm või 

c. organisatsioon. 

4. Kui taotleja on kas üksikisikute rühm või organisatsioon, tuleks taotlus esitada rühma või 

organisatsiooni esindava vastutava isiku nimel. Vastutav isik peab vastama artikli 3 lõigete 1 ja 2 

kriteeriumidele. 

5. Projekt võib olla kas riiklik (st see viiakse ellu ühes liikmesriigis ja on suunatud osalejatele sellest 

ühest liikmesriigist) või rahvusvaheline (st see viiakse ellu rohkem kui ühes liikmesriigis ja/või on 

suunatud rohkem kui ühest liikmesriigist pärit osalejatele).  

6. Projekti saab esitada ainult ühes ELi liikmesriigis – rahvusvaheliste projektide puhul tuleb taotlus 

esitada liikmesriigis, millega projekt on kõige tihedamalt seotud. 



 

 

ARTIKKEL 4 – KONKURSIST KÕRVALEJÄTMISE KRITEERIUMID 

1. Projekt ei saa Karl Suure Euroopa noorteauhinna konkursil osaleda, kui 

a. projekt on kavandamisetapis või projekti on alles alustatud, nii et selle tulemusi ei ole 

veel taotlusmenetluse alguses võimalik kindlaks teha; 

b. projekti esitajaks on Euroopa Liidu institutsioonides või Aachenis asuvas Karl Suure 

rahvusvahelise auhinna sihtasutuses töötavad inimesed; 

c. tegemist on teadustöö või -publikatsiooniga; 

d. projekt on juba saanud mõne Euroopa Liidu institutsiooni, organi, asutuse või ameti 

auhinna;  

e. tegemist on Karl Suure Euroopa noorteauhinna varasema Euroopa tasandi 

laureaadiga; 

f. tegevuse esmane eesmärk on teenida tulu; 

g. tegemist on valitsusorganisatsiooni meetmega. 

 

2. Auhinnale ei saa kandideerida üksikisikud, üksikisikute rühmad ja organisatsioonid, kes on 

lõpliku kohtuotsusega kuriteos süüdi mõistetud.  

 

ARTIKKEL 5 – TAOTLUSTE ESITAMINE  

1. Projekte võib esitada ükskõik millises ELi ametlikus keeles spetsiaalse veebivormi kaudu.  

2. Taotluste esitamise üksikasjad esitatakse osalemiskutses, mis avaldatakse Karl Suure Euroopa 

noorteauhinna veebisaidil. 

3. Taotluste esitamise tähtaeg on üldjuhul 1. veebruar. Euroopa Parlament võib taotluste esitamise 

tähtaega muuta, et võtta arvesse Euroopa Parlamendi tööplaani või võimalikke eriasjaolusid. 

 

ARTIKKEL 6 – VALIKUKRITEERIUMID 

Projekte hinnatakse järgmiste põhimõtete alusel: 

 

a. artiklis 2 esitatud auhinna eesmärkide saavutamise määr. Sellega seoses arvestavad 

auhinnakomisjonid projekti elluviimises osalenud noorte arvu ja seda, kui suure hulga 

inimesteni projekt jõudis;  

b. erilist tähelepanu pööratakse riikidevahelise mõõtmega projektidele, millesse on alates 

projektide loomisest kuni nende elluviimiseni kaasatud rohkem kui ühe liikmesriigi 

noored; 

c. projekti loovus ja uuenduslikkus ning originaalsete algatuste pakkumine. 

 

ARTIKKEL 7 – VÕITJATE VALIMINE 

1. Iga liikmesriigi auhinnakomisjon valib selles liikmesriigis esitatud projektide hulgast välja parima 

projekti.  

2. Euroopa auhinnakomisjon valib liikmesriikide võitjate hulgast välja kolm Euroopa tasandi võitjat – 

esimese, teise ja kolmanda Euroopa tasandi võitja. 

3. Euroopa Parlament ja Aachenis asuv Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutus võivad 

otsustada kasutada Euroopa tasandi võitjate valimisel avalikku hääletust. 



 

 

 

ARTIKKEL 8 – RIIKIDE AUHINNAKOMISJONID 

1. Riikide auhinnakomisjonid, mis koosnevad kahest Euroopa Parlamendi liikmest ja ühest 

noorteorganisatsiooni esindajast, valivad igast liikmesriigist ühe võitja. 

2. Auhinnakomisjon jätab endale õiguse jätta kõrvale kõik taotlused, mis ei vasta konkursi nõuetele. 

3. Liikmesriikides asuvad Euroopa Parlamendi bürood kutsuvad Euroopa Parlamendi liikmeid igal 

aastal riikide auhinnakomisjonides osalema.  

 

ARTIKKEL 9 – EUROOPA AUHINNAKOMISJON  

1. Euroopa auhinnakomisjon, mis koosneb kahest Euroopa Parlamendi liikmest, Euroopa Parlamendi 

presidendist, kolmest Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutuse esindajast 

ja kahest noorte esindajast, valib riikide auhinnakomisjonide valitud võiduprojektide hulgast välja 

kolm Euroopa tasandi võitjat. 

2. Euroopa auhinnakomisjoni valik on lõplik.  

 

ARTIKKEL 10 – AUHINNASUMMA JA -TSEREMOONIA  

1. Euroopa tasandi võiduprojektidele on auhinnaks välja pandud kindel rahasumma. Võiduprojekt 

saab 7500 eurot, teisele kohale valitud projekt 5000 eurot ja kolmas projekt 2500 eurot. 

Auhinnasumma makstakse välja pangaülekandega võitjate pangakontodele. 

2. Aachenisse Karl Suure noorteauhinna üleandmise tseremooniale kutsutakse üks esindaja igast 

liikmesriigi tasandil võitnud projektist. 

3. Auhinnad Euroopa tasandi võitjatele annavad üle Euroopa Parlamendi president ja Aachenis 

asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutuse esindajad. Auhinnaga kaasneb Euroopa 

tasandi võitjate jaoks kutse külastada Euroopa Parlamenti (Brüsselis või Strasbourgis). 

 

ARTIKKEL 11 – AUTORIÕIGUSED 

Euroopa Parlamendil ja Aachenis asuval Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutusel on õigus 

kasutada esitatud materjale tutvustamise, meediakajastuse ja reklaami eesmärgil. 

ARTIKKEL 12 – VASTUTUS 

Korraldajaid ei saa pidada vastutavaks konkursi ja/või auhinnatseremoonia tühistamise, 

edasilükkamise või muutmise eest. 

 

ARTIKKEL 13 – REEGLITEGA NÕUSTUMINE 

Konkursil osalemiseks tuleb nõustuda kõigi eelnimetatud reeglitega. 


