
 

 

 

 
 

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN EUROPEJSKIEJ NAGRODY DLA MŁODZIEŻY IM. KAROLA WIELKIEGO 

 

ARTYKUŁ I – OKREŚLENIE NAGRODY 

Każdego roku Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie i Parlament 

Europejski przyznają Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego. 

 

ARTYKUŁ II – CEL NAGRODY 

1. Nagroda przyznawana jest za projekty organizowane przez młodych ludzi w wieku od 16 do 

30 lat, które przyniosły wyjątkowe osiągnięcia w następujących dziedzinach: 

a. sprzyjanie wzajemnemu zrozumieniu na szczeblu europejskim i międzynarodowym 

na fundamencie wartości demokratycznych (takich jak poszanowanie godności 

ludzkiej, swobód, równości, praworządności i praw człowieka); 

b. budzenie wspólnego poczucia tożsamości europejskiej i propagowanie integracji 

europejskiej; 

c. zachęcanie innych młodych ludzi w Europie do zaangażowania na rzecz demokracji; 

d. przedstawianie praktycznych przykładów tworzenia przez Europejczyków jednej 

wspólnoty. 

 

2. Projekty mogą dotyczyć organizacji różnych wydarzeń dla osób młodych, np. wymiany młodzieży, 

gier symulacyjnych, festiwali młodzieżowych poświęconych sprawom politycznym, wystaw, 

szkoleń, projektów internetowych itp. 

 

ARTYKUŁ III – KRYTERIA UCZESTNICTWA 

1. W dniu zgłoszenia kandydat musi mieć od 16 do 30 lat. 

2. Kandydat musi być obywatelem państwa członkowskiego UE lub obywatelem państwa trzeciego 

legalnie przebywającym na terytorium Unii w dniu zgłoszenia. 

3. Kandydatem może być: 

a. osoba fizyczna; 

b. grupa osób; 

c. organizacja. 

4. Jeśli kandydatem jest grupa osób lub organizacja, zgłoszenie należy złożyć w imieniu osoby 

odpowiedzialnej reprezentującej tę grupę lub organizację. Ta osoba odpowiedzialna musi 

spełniać kryteria określone w art. III ust. 1 i 2. 

5. Projekt może mieć charakter krajowy (tzn. być realizowany w jednym państwie członkowskim 

i skierowany do uczestników z tego państwa członkowskiego) lub międzynarodowy (tzn. być 

realizowany w więcej niż jednym państwie członkowskim lub skierowany do uczestników z więcej 



 

 

niż jednego państwa członkowskiego).  

6. Projekt można zgłosić tylko w jednym państwie członkowskim UE – projekty międzynarodowe 

należy zgłaszać w państwie członkowskim najściślej związanym z projektem. 

 

ARTYKUŁ IV – KRYTERIA WYKLUCZAJĄCE 

1. Następujące projekty nie kwalifikują się do Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola 

Wielkiego: 

a. projekty w fazie planowania i we wstępnej fazie realizacji, których rezultatów nie 

można jeszcze określić w chwili rozpoczęcia procedury zgłaszania; 

b. projekty zgłaszane przez osoby pracujące dla jednej z instytucji europejskich lub dla 

Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie; 

c. rozprawy i publikacje naukowe; 

d. projekty już nagrodzone przez instytucję, organ, urząd lub agencję UE; 

e. zwycięskie europejskie projekty wyłonione w poprzednich edycjach Europejskiej 

Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego; 

f. działania, których głównym celem jest osiągnięcie zysku; 

g. działania organizacji rządowych. 

 

2. Osoby fizyczne, grupy osób lub organizacje nie kwalifikują się do otrzymania nagrody, jeżeli 

prawomocnym wyrokiem uznano je za winne przestępstwa.  

 

ARTYKUŁ V – ZGŁOSZENIA 

1. Projekty można zgłaszać w dowolnym języku urzędowym UE z wykorzystaniem specjalnego 

formularza internetowego. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące składania zgłoszeń zostaną podane w zaproszeniu do 

składania zgłoszeń opublikowanym w witrynie internetowej Europejskiej Nagrody dla Młodzieży 

im. Karola Wielkiego. 

3. Zasadniczo termin składania zgłoszeń upływa 1 lutego. Parlament Europejski może zmienić ten 

termin, biorąc pod uwagę swój harmonogram prac i ewentualne szczególne okoliczności. 

 

ARTYKUŁ VI – KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRODY 

Projekty są oceniane na podstawie następujących kryteriów: 

 

a. stopień, w jakim osiągnięto cele nagrody przedstawione w art. II; w tym względzie jury 

weźmie pod uwagę liczbę młodych ludzi, którzy uczestniczyli w realizacji projektu, oraz 

uzyskany zasięg projektu; 

b. jury zwróci szczególną uwagę na projekty o wymiarze transgranicznym, z udziałem 

młodzieży z więcej niż jednego państwa członkowskiego od etapu zainicjowania po 

realizację; 

c. kreatywność i innowacyjny charakter projektu gwarantujące oryginalność inicjatyw. 

 

ARTYKUŁ VII – WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW 



 

 

1. Jury krajowe w każdym państwie członkowskim wybiera jeden najlepszy projekt spośród projektów 

zgłoszonych w tym państwie członkowskim.  

2. Jury europejskie wybiera trzech europejskich zwycięzców – pierwsze, drugie i trzecie miejsce – 

spośród zwycięskich projektów krajowych. 

3. Parlament Europejski i Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie 

mogą zdecydować, że wybierając europejskich zwycięzców, zastosują procedurę głosowania 

publicznego. 

 

ARTYKUŁ VIII – JURY KRAJOWE 

1. Jury krajowe, każde złożone z dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego i jednego 

przedstawiciela organizacji młodzieżowej, wybierają po jednym zwycięzcy z danego państwa 

członkowskiego. 

2. Jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich kandydatur niespełniających wymogów 

konkursu. 

3. Biuro kontaktowe PE w danym państwie członkowskim co roku zaprasza posłów do Parlamentu 

Europejskiego do udziału w jury krajowym. 

 

ARTYKUŁ IX – JURY EUROPEJSKIE 

1. Jury europejskie, w którego skład wchodzi dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego, 

przewodniczący Parlamentu Europejskiego, trzech przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej 

Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie oraz dwóch przedstawicieli sektora organizacji 

młodzieżowych, wybiera trzech europejskich zwycięzców spośród zwycięskich projektów 

krajowych wybranych przez jury krajowe. 

2. Decyzja europejskiego jury jest ostateczna.  

 

ARTYKUŁ X – NAGRODA FINANSOWA I UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRODY 

1. Za trzy zwycięskie projekty europejskie przyznawane są następujące nagrody: pierwsza nagroda 

w wysokości 7 500 EUR, druga nagroda w wysokości 5 000 EUR oraz trzecia nagroda w wysokości 

2 500 EUR. Kwota nagrody zostanie wypłacona przelewem bankowym na rachunki bankowe 

podane przez zwycięzców. 

2. Po jednym przedstawicielu zwycięskich projektów krajowych zaprasza się do Akwizgranu na 

uroczystość wręczenia Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego. 

3. Nagrody za zwycięskie projekty europejskie wręczą przewodniczący Parlamentu Europejskiego 

i przedstawiciele Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie. 

Nagroda dla europejskich zwycięzców obejmuje zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu 

Europejskiego (w Brukseli lub Strasburgu). 

 

ARTYKUŁ XI – PRAWA AUTORSKIE 

Parlament Europejski i Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie 

zastrzegają sobie prawo do reprodukcji przesłanych materiałów w celu ich prezentacji, do użytku 

medialnego oraz w celach promocyjnych. 

 

ARTYKUŁ XII – ODPOWIEDZIALNOŚĆ 



 

 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub zmianę warunków 

konkursu lub uroczystości wręczenia nagrody. 

 

ARTYKUŁ XIII – AKCEPTACJA ZASAD KONKURSU 

Udział w konkursie oznacza pełną akceptację tego regulaminu. 


