
 

 

 

 
 

BIJLAGE 

OFFICIËLE REGELS VOOR DE TOEKENNING VAN DE EUROPESE KAREL DE GROTE-PRIJS 

VOOR JONGEREN 

 

ARTIKEL I - TOEKENNING 

De “Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren” wordt elk jaar uitgereikt door de Stichting 

Internationale Karel de Grote-prijs Aken en het Europees Parlement. 

 

ARTIKEL II - DOELSTELLING VAN DE PRIJS 

1. Deelnemers tussen 16 en 30 jaar kunnen meedingen naar de prijs als zij uitzonderlijke resultaten 

hebben behaald met een project dat: 

a. zowel in Europa als op internationaal niveau wederzijds begrip bevordert op basis 

van democratische waarden (zoals bijvoorbeeld respect voor de menselijke 

waardigheid, vrijheid, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de 

mensenrechten); 

b. een gedeeld besef van Europese identiteit en Europese integratie aanwakkert;   

c. andere jongeren in Europa aanmoedigt om actief betrokken te raken bij de Europese 

democratie; 

d. praktische voorbeelden biedt van Europeanen die als één gemeenschap 

samenleven. 

 

2. Bij een project zou gedacht kunnen worden aan de organisatie van verschillende soorten 

jongerenevenementen, zoals (maar niet uitsluitend) uitwisselingen, simulatiegames, politieke 

jongerenfestivals, tentoonstellingen, educatieve evenementen/trainingen, onlineprojecten en 

dergelijke. 

 

ARTIKEL III - VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 

1. De deelnemer moet op de datum van inzending tussen de 16 en 30 jaar oud zijn. 

2. De deelnemer moet ofwel de nationaliteit bezitten van een EU-lidstaat, ofwel van een derde land 

mits de legale verblijfplaats van de deelnemer op de datum van inzending tot het grondgebied 

van de Unie wordt gerekend. 

3. De deelnemer is: 

a. een individuele persoon, of 

b. een groep individuen, of 

c. een organisatie. 

4. Wanneer de deelnemer een groep individuen of een organisatie is, moet de inzending gebeuren 



 

 

op naam van de persoon die de groep of organisatie vertegenwoordigt. Deze persoon moet 

voldoen aan de criteria van artikel III.1 en artikel III.2. 

5. Een project kan nationaal (d.w.z. uitgevoerd in één lidstaat en gericht op burgers uit deze ene 

lidstaat) of internationaal (d.w.z. uitgevoerd in meer dan één lidstaat en/of gericht op burgers uit 

meer dan één lidstaat) zijn.  

6. Een project kan slechts in één EU-lidstaat worden ingezonden – in het geval van internationale 

projecten moet de inzending worden gedaan in de lidstaat waarmee het project het meest een 

band heeft. 

ARTIKEL IV - UITSLUITINGSCRITERIA 

1. De volgende projecten komen niet in aanmerking voor de Europese Karel de Grote-prijs voor 

jongeren: 

a. projecten in de planningsfase of in de eerste fasen van uitvoering die op het moment 

van aanvang van de procedure voor deelname nog geen zichtbare resultaten hebben 

opgeleverd; 

b. projecten ingediend door personen die voor een Europese instelling of voor de 

Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken werken; 

c. academische scripties en publicaties; 

d. projecten die reeds een prijs hebben ontvangen die werd toegekend door een 

instelling, orgaan of instantie van de EU;  

e. de Europese winnaars van eerdere edities van de Europese Karel de Grote-prijs voor 

jongeren; 

f. activiteiten waarvan het primaire doel het maken van winst is; 

g. activiteiten van overheidsorganisaties. 

 

2. Personen, groepen of organisaties komen niet in aanmerking voor de prijs indien zij bij 

onherroepelijk vonnis schuldig zijn bevonden aan een strafbaar feit.  

 

ARTIKEL V - INZENDING VAN PROJECTEN  

1. Projecten kunnen in elke officiële EU-taal worden ingezonden via het hiervoor bedoelde 

onlineformulier.  

2. Nadere informatie over het inzenden van projecten wordt verstrekt in de uitnodiging tot deelname, 

die te vinden zal zijn op de website van de Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren. 

3. De deadline voor inzending is in principe 1 februari. De deadline voor inzending kan worden 

gewijzigd door het Europees Parlement, in verband met de kalender van het Europees Parlement 

en eventuele bijzondere omstandigheden. 

 

ARTIKEL VI - BEOORDELINGSCRITERIA 

Projecten worden op grond van de volgende criteria beoordeeld: 

 

a. De mate waarin de doelstellingen van de prijs, zoals uiteengezet in artikel II, zijn 

verwezenlijkt. De jury’s zullen daarbij rekening houden met het aantal jongeren dat 

heeft deelgenomen aan de uitvoering van het project en het behaalde bereik.  

b. Projecten met een transnationale dimensie, waarbij van aanvang tot uitvoering 



 

 

jongeren uit meer dan één lidstaat betrokken zijn, hebben een pluspunt. 

c. Creativiteit en de mate waarin projecten innovatief zijn en originele initiatieven te 

bieden hebben. 

 

ARTIKEL VII - SELECTIE VAN DE WINNAARS 

1. De nationale jury in elke lidstaat kiest het beste project uit de ingediende projecten in die lidstaat.  

2. De Europese jury selecteert drie Europese winnaars – de eerste, de tweede en de derde Europese 

winnaar – uit de nationale winnaars. 

3. Het Europees Parlement en de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken kunnen besluiten 

een openbare stemprocedure in te voeren als onderdeel van het selectieproces van de Europese 

winnaars. 

 

ARTIKEL VIII - NATIONALE JURY’S 

1. Een nationale jury bestaande uit twee leden van het Europees Parlement en een 

vertegenwoordiger van een jongerenorganisatie selecteert één nationale winnaar per lidstaat. 

2. De jury heeft het recht inzendingen die niet aan de voorwaarden van de wedstrijd voldoen van 

deelneming uit te sluiten. 

3. Het Liaisonbureau in de betreffende lidstaat nodigt elk jaar leden van het Europees Parlement uit 

om deel te nemen aan de nationale jury’s.  

 

ARTIKEL IX - EUROPESE JURY  

1. De Europese jury, bestaande uit twee leden van het Europees Parlement, de Voorzitter van het 

Europees Parlement, drie vertegenwoordigers van de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs 

Aken en twee vertegenwoordigers uit de jongerensector, selecteert de drie Europese winnaars uit 

de door nationale jury’s geselecteerde nationale winnende projecten. 

2. Tegen de beslissing van de Europese jury is geen beroep mogelijk.  

 

ARTIKEL X - PRIJZENGELD EN UITREIKING  

1. Aan de inzenders van de drie winnende Europese projecten worden de volgende prijzen uitgereikt: 

eerste prijs 7 500 EUR, tweede prijs 5 000 EUR en de derde prijs 2 500 EUR. Het prijzengeld wordt 

via een bankoverschrijving overgemaakt naar de bankrekeningen opgegeven door de winnaars. 

2. Voor elk winnend nationaal project wordt één vertegenwoordiger uitgenodigd om aanwezig te zijn 

bij de uitreiking van de Karel de Grote-prijs voor jongeren in Aken. 

3. De prijzen voor de Europese winnaars worden uitgereikt door de Voorzitter van het Europees 

Parlement en vertegenwoordigers van de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken. De 

drie prijswinnaars worden ook uitgenodigd voor een bezoek aan het Europees Parlement (in 

Brussel of Straatsburg). 

 

ARTIKEL XI - AUTEURSRECHTEN 

Het Europees Parlement en de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken behouden zich het 

recht voor het ingestuurde materiaal te hergebruiken voor presentaties, media- en 

publiciteitsdoeleinden. 



 

 

ARTIKEL XII - AANSPRAKELIJKHEID 

De organisatoren aanvaarden geen aansprakelijkheid voor annulering, uitstel of wijziging van de 

wedstrijd en/of de prijsuitreiking. 

 

ARTIKEL XIII - INSTEMMING MET DE REGELS 

Wie aan de wedstrijd deelneemt, stemt volledig in met dit reglement. 


