
 

 

 

 
 

PRIEDAS 

OFICIALIOS EUROPOS KAROLIO DIDŽIOJO JAUNIMO PREMIJOS SKYRIMO TAISYKLĖS 

 

I STRAIPSNIS. SKYRIMAS 

Acheno tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondas ir Europos Parlamentas kasmet skiria Europos 

Karolio Didžiojo jaunimo premiją. 

 

II STRAIPSNIS. PREMIJOS TIKSLAS 

1. Ši premija skiriama 16–30 metų jaunų asmenų organizuojamiems projektams, kuriais pasiekta 

išskirtinių laimėjimų šiose srityse: 

a. demokratinėmis vertybėmis (pavyzdžiui, pagarba žmogaus orumui, laisve, lygybe, 

teisinės valstybės principu ir pagarba žmogaus teisėms) pagrįsto supratimo Europos 

ir tarptautiniu mastu skatinimas; 

b. bendros europinės tapatybės jausmo puoselėjimas ir Europos integracijos 

skatinimas;   

c. kitų Europos jaunuolių skatinimas aktyviai dalyvauti demokratiniuose procesuose; 

d. praktiniai pavyzdžiai iš europiečių, gyvenančių kartu kaip viena bendruomenė, 

gyvenimo. 

 

2. Projektai gali apimti įvairių jaunimo renginių, pavyzdžiui, jaunimo mainų, simuliacinių žaidimų, 

jaunųjų politikų festivalių, parodų, mokymų, internetinių projektų ar panašių renginių (bet ne tik jų), 

organizavimą. 

 

III STRAIPSNIS. ATRANKOS KRITERIJAI 

1. Pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną turi būti 16–30 metų amžiaus. 

2. Pareiškėjas turi būti ES valstybės narės pilietis arba trečiosios šalies pilietis, kuris paraiškos 

teikimo dieną teisėtai gyvena Sąjungos teritorijoje. 

3. Pareiškėjas turi būti: 

a. individualus asmuo, 

b. asmenų grupė arba 

c. organizacija. 

4. Tais atvejais, kai pareiškėjas yra asmenų grupė arba organizacija, paraiška turėtų būti teikiama 

grupei arba organizacijai atstovaujančio atsakingojo asmens vardu. Šis atsakingas asmuo turi 

atitikti III straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus kriterijus. 

5. Projektas gali būti nacionalinis (t. y. vykdomas vienoje valstybėje narėje ir skirtas šios vienos 

valstybės narės dalyviams) arba tarptautinis (t. y. vykdomas daugiau nei vienoje valstybėje narėje 

ir (arba) skirtas dalyviams iš daugiau nei vienos valstybės narės).  



 

 

6. Projektas gali būti teikiamas tik vienoje ES valstybėje narėje, o tarptautinių projektų atveju 

paraiška turi būti pateikta valstybėje narėje, su kuria projektas yra glaudžiausiai susijęs. 

IV STRAIPSNIS. PARAIŠKŲ ATMETIMO KRITERIJAI 

1. Projektai neatitinka Europos Karolio Didžiojo jaunimo premijos reikalavimų, jeigu: 

a. prasidėjus paraiškos teikimo procedūrai jie yra dar tik planavimo etape arba tik 

neseniai pradėti įgyvendinti ir dar negalima nustatyti jų įgyvendinimo rezultatų; 

b. juos pateikė kurioje nors iš ES institucijų ir Acheno tarptautinės Karolio Didžiojo 

premijos fonde dirbantys asmenys; 

c. tai yra akademinės disertacijos ir publikacijos; 

d. jie jau yra gavę ES institucijos, įstaigos, organo ar agentūros skiriamą apdovanojimą;  

e. jie yra ankstesnių konkursų Europos Karolio Didžiojo jaunimo premijai gauti Europos 

laureatai; 

f. jie apima veiklą, kurios pagrindinis tikslas yra pelno siekimas; 

g. jie apima vyriausybinių organizacijų veiklą. 

 

2. Asmenims, asmenų grupėms ar organizacijoms premija negali būti skiriama, jei galutiniu teismo 

nuosprendžiu jie buvo pripažinti kaltais dėl nusikalstamos veikos.  

 

V STRAIPSNIS. PARAIŠKŲ TEIKIMAS  

1. Projektai gali būti teikiami bet kuria oficialiąja ES kalba internetu užpildant specialią formą.  

2. Išsami informacija apie paraiškų teikimą bus pateikta kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas 

Europos Karolio Didžiojo jaunimo premijos interneto svetainėje. 

3. Paraiškų pateikimo terminas iš principo yra vasario 1 d. Atsižvelgdamas į Europos Parlamento 

kalendorių ir galimas ypatingas aplinkybes, Europos Parlamentas kandidatūrų ir paraiškų 

pateikimo terminą gali pakeisti. 

 

VI STRAIPSNIS. SKYRIMO KRITERIJAI 

Projektai vertinami vadovaujantis šiais principais: 

 

a. II straipsnyje nurodytų premijos tikslų pasiekimo lygis. Šiuo klausimu vertinimo 

komisijos atsižvelgs į tai, kiek jaunuolių dalyvavo įgyvendinant projektą ir koks buvo 

projekto poveikis visuomenei;  

b. ypatingas dėmesys bus skiriamas tarpvalstybinio pobūdžio projektams, kuriuose nuo 

pradžios iki įgyvendinimo dalyvauja jaunimas iš daugiau nei vienos valstybės narės; 

c. projekto kūrybiškumas ir novatoriškumas, siūlomų iniciatyvų originalumas. 

 

VII STRAIPSNIS. LAUREATŲ ATRANKA 

1. Kiekvienos valstybės narės nacionalinė vertinimo komisija iš toje valstybėje narėje pateiktų 

projektų pasirenka vieną geriausią projektą.  

2. Europos vertinimo komisija iš nacionalinių laureatų atrenka tris Europos laureatus (pirmoji, antroji 

ir trečioji vietos). 

3. Europos Parlamentas ir Acheno tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondas gali nuspręsti 



 

 

surengti viešo balsavimo procedūrą ir taip prisidėti prie Europos laureatų atrankos. 

 

VIII STRAIPSNIS. NACIONALINĖS KOMISIJOS 

1. Iš pradžių nacionalinės vertinimo komisijos, sudaromos iš dviejų Europos Parlamento narių ir 

vieno jaunimo organizacijos atstovo, atrenka po vieną nacionalinį laureatą iš kiekvienos ES 

valstybės narės. 

2. Vertinimo komisija pasilieka teisę atmesti bet kurį konkurso reikalavimų neatitinkantį projektą. 

3. Ryšių biuras atitinkamoje valstybėje narėje kasmet kviečia Europos Parlamento narius dalyvauti 

nacionalinėse vertinimo komisijose.  

 

IX STRAIPSNIS. EUROPOS VERTINIMO KOMISIJA  

1. Europos vertinimo komisija, kurią sudaro du Europos Parlamento nariai, Europos Parlamento 

pirmininkas, trys Acheno tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondo atstovai ir du jaunimo 

sektoriaus atstovai, iš nacionalinių vertinimo komisijų atrinktų nacionalinių laureatų atrenka tris 

Europos laureatus. 

2. Europos vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis.  

 

X STRAIPSNIS. PREMIJOS ĮTEIKIMO CEREMONIJA  

1. Trims geriausiems Europos projektams skiriamos tokios premijos: pirmoji vieta – 7 500 EUR, 

antroji vieta – 5 000 EUR ir trečioji vieta – 2 500 EUR. Premijos suma banko pavedimu bus 

sumokėta į laureatų nurodytas banko sąskaitas. 

2. Visų nacionalinį konkursą laimėjusių projektų atstovai kviečiami į gegužės mėnesį Achene 

vykstančią Karolio Didžiojo jaunimo premijos įteikimo ceremoniją. 

3. Premijas Europos laureatams įteiks Europos Parlamento pirmininkas ir Acheno tarptautinės 

Karolio Didžiojo premijos fondo atstovai. Premija apdovanoti Europos laureatai taip pat bus 

pakviesti apsilankyti Europos Parlamente (Briuselyje arba Strasbūre). 

 

XI STRAIPSNIS. AUTORIŲ TEISĖS 

Europos Parlamentas ir Acheno tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondas pasilieka teisę atgaminti 

konkursui pateiktą medžiagą pristatymams, žiniasklaidai ir reklamai. 

XII STRAIPSNIS. ATSAKOMYBĖ 

Organizatoriai negali būti laikomi atsakingais, jei dėl nenumatytų aplinkybių konkursas ir (arba) 

premijos įteikimo ceremonija būtų atšaukti, atidėti ar būtų pakeistos jų sąlygos. 

 

XIII STRAIPSNIS. SUTIKIMAS LAIKYTIS TAISYKLIŲ 

Dalyvavimas konkurse reiškia, kad visapusiškai sutinkama su šiomis taisyklėmis. 


