
 

 

 

 
 

MELLÉKLET 

AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI NAGY KÁROLY-DÍJ ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ HIVATALOS 

SZABÁLYOK 

 

I. CIKK – MEGNEVEZÉS 

Az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány és az Európai Parlament minden évben odaítéli 

az „Európai Ifjúsági Nagy Károly-díjat”. 

 

II. CIKK – A DÍJ CÉLJA 

1. A díjat olyan, 16 és 30 év közötti fiatalok által szervezett projekteknek ítélik oda, amelyek kivételes 

eredményeket értek el a következő területeken: 

a. a demokratikus értékeken (például az emberi méltóság tiszteletben tartásán, a 

szabadságon, az egyenlőségen, a jogállamiságon és az emberi jogok tiszteletben 

tartásán) alapuló, európai és nemzetközi szintű kölcsönös megértés előmozdítása; 

b. a közös európai identitástudat és az európai integráció előmozdítása;   

c. más európai fiatalok ösztönzése a demokratikus szerepvállalás terén; 

d. gyakorlati példamutatás európaiak egy közösségként való együttélésére. 

 

2. A projektek összpontosíthatnak különféle ifjúsági rendezvények – például (de nem kizárólagosan) 

ifjúsági csereprogramok, szimulációs játékok, ifjúsági politikai fesztiválok, kiállítások, képzések, 

online projektek vagy hasonlók – szervezésére. 

 

III. CIKK – KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 

1. A pályázónak a pályázat benyújtásának időpontjában 16 és 30 év közötti életkorúnak kell lennie. 

2. A pályázónak valamely uniós tagállam állampolgárának vagy olyan harmadik országbeli 

állampolgárnak kell lennie, aki a pályázat benyújtásának időpontjában jogszerűen tartózkodik az 

Unió területén. 

3. A pályázó lehet 

a. magánszemély, vagy 

b. magánszemélyek csoportja, vagy 

c. szervezet. 

4. Azokban az esetekben, amikor a pályázó magánszemélyek csoportja vagy szervezet, a 

pályázatot a csoportot vagy szervezetet képviselő felelős személy nevében kell benyújtani. Ennek 

a felelős személynek meg kell felelnie a III.1. és III.2. cikkben foglalt feltételeknek. 

5. A projekt lehet nemzeti (azaz egy tagállamban valósul meg és az adott tagállambeli résztvevőket 

céloz meg) vagy nemzetközi (azaz egynél több tagállamban valósul meg és/vagy egynél több 

tagállambeli résztvevőket céloz meg).  



 

 

6. Egy projekt csak egy uniós tagállamban nyújtható be. Nemzetközi projektek esetében a 

pályázatot abban a tagállamban kell benyújtani, amelyhez a projekt a legszorosabban 

kapcsolódik. 

IV. CIKK – KIZÁRÁSI KRITÉRIUMOK 

1. A következő projektek nem jogosultak az Európai Ifjúsági Nagy Károly-díjra: 

a. tervezési szakaszban vagy a megvalósítás első szakaszában lévő projektek, amelyek 

esetében a pályázati eljárás elindításakor még nem állapíthatók meg az eredmények; 

b. európai uniós intézményekben, illetve az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj 

Alapítványnál dolgozó személyek által benyújtott projektek; 

c. egyetemi szakdolgozatok és kiadványok; 

d. olyan projektek, amelyeket már díjazott valamely uniós intézmény, szerv, hivatal vagy 

ügynökség;  

e. az Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj korábbi pályázatainak európai nyertesei; 

f. olyan tevékenységek, amelyek elsődleges célja a profitszerzés; 

g. kormányzati szervezetek tevékenységei. 

 

2. Magánszemélyek, csoportok vagy szervezetek nem jogosultak a díjra, amennyiben jogerős 

ítéletben megállapításra került, hogy bűncselekményt követtek el.  

 

V. CIKK – PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA  

1. A projekteket az EU bármely hivatalos nyelvén be lehet nyújtani az erre a célra szolgáló online 

űrlapon.  

2. A pályázatok benyújtásának részleteit az Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj honlapján közzétett 

pályázati felhívás tartalmazza. 

3. A pályázatok benyújtásának határideje elvben február 1. A pályázatok benyújtásának határidejét 

az Európai Parlament – ülésnaptárára és az esetleges különleges körülményekre való tekintettel 

– módosíthatja. 

 

VI. CIKK - ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

A projekteket az alábbi szempontok alapján értékelik: 

 

a. A díj II. cikkben foglalt célkitűzései teljesülésének mértéke. A zsűrik e tekintetben 

megvizsgálják a projekt végrehajtásában részt vevő fiatalok számát és az elért 

célközönséget.  

b. Különös figyelmet fordítanak a transznacionális dimenzióval rendelkező projektekre, 

amelyekben a projekt kezdetétől fogva annak végrehajtásáig egynél több tagállam 

fiataljai vesznek részt. 

c. A projekt kreatív és innovatív jellege, a kezdeményezések eredetisége. 

 

VII. CIKK – A NYERTESEK KIVÁLASZTÁSA 

1. Az egyes tagállamok nemzeti zsűrije az adott tagállamban benyújtott projektek közül kiválasztja a 

legjobbat.  



 

 

2. Az európai zsűri a nemzeti győztesek közül választja ki a három európai nyertest, akik elnyerik az 

első, a második és a harmadik díjat. 

3. Az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány dönthet úgy, hogy 

nyilvános szavazási eljárást alkalmaz az európai nyertesek kiválasztásának elősegítése 

érdekében. 

 

VIII. CIKK – NEMZETI ZSŰRIK 

1. A két európai parlamenti képviselőből és az ifjúsági szervezetek egy képviselőjéből álló nemzeti 

zsűrik minden tagállamban kiválasztják a nemzeti nyerteseket. 

2. A zsűri fenntartja magának a jogot minden olyan nevezés elutasítására, amely nem felel meg a 

versenykiírás feltételeinek. 

3. Az adott tagállam kapcsolattartó irodája minden évben európai parlamenti képviselőket kér fel, 

hogy részt vegyenek a nemzeti zsűrikben.  

 

IX. CIKK – EURÓPAI ZSŰRI  

1. Az Európai Parlament két képviselőjéből, az Európai Parlament elnökéből, az aacheni Nemzetközi 

Nagy Károly-díj Alapítvány három képviselőjéből és az ifjúsági szervezetek két képviselőjéből álló 

európai zsűri választja ki a három európai nyertest a nemzeti zsűrik által kiválasztott nemzeti 

nyertes projektek közül. 

2. Az európai zsűri döntése végleges.  

 

X. CIKK – DÍJAK ÉS DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG  

1. A három európai nyertes projekt a következő díjakat kapja: az első díj 7500 EUR, a második 5000 

EUR, a harmadik pedig 2500 EUR. A díjak összegét banki átutalással fizetik ki a nyertesek által 

megadott bankszámlákra. 

2. A nemzeti nyertes projektek egy-egy képviselője meghívást kap az Ifjúsági Nagy Károly-díj 

Aachenben tartandó díjátadó ünnepségére. 

3. Az európai nyerteseknek járó díjat az Európai Parlament elnöke és az aacheni Nemzetközi Nagy 

Károly-díj Alapítvány képviselői adják át. A díj részeként az európai nyerteseket meghívják egy 

látogatásra az Európai Parlamentbe (Brüsszelbe vagy Strasbourgba). 

 

XI. CIKK – SZERZŐI JOGOK 

Az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány fenntartja magának a 

jogot a benyújtott anyagok prezentációkban és a médiában való felhasználására, illetve promóciós 

célú sokszorosítására. 

XII. CIKK – FELELŐSSÉG 

A szervezők nem vonhatók felelősségre, ha a verseny és/vagy a díjátadó ünnepség törlésére, 

halasztására vagy módosítására kerül sor. 

 

XIII. CIKK – A SZABÁLYOK ELFOGADÁSA 

A versenyen való részvétel egyben e szabályok teljes mértékű elfogadását jelenti. 


