
 

 

 

 
 

ANEXĂ 

NORMELE OFICIALE PRIVIND ACORDAREA PREMIULUI CHARLEMAGNE PENTRU TINERII 

EUROPENI 

 

ARTICOLUL I - ATRIBUIREA PREMIULUI 

În fiecare an, Fundația pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen și Parlamentul 

European decernează „Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni”. 

 

ARTICOLUL II - OBIECTIVUL PREMIULUI 

1. Acest premiu se acordă unor proiecte organizate de tineri între 16 și 30 de ani cu realizări 

excepționale în următoarele domenii: 

(a) promovarea cooperării și a înțelegerii în Europa și la nivel internațional, pe baza 

valorilor democratice (de pildă respectarea demnității umane, libertatea, egalitatea, 

statul de drept și respectarea drepturilor omului); 

(b) promovarea unui sentiment comun al identității europene și al integrării europene;   

(c) încurajarea altor tineri din Europa să se implice la nivel democratic; 

(d) oferirea de exemple concrete de europeni care trăiesc într-o veritabilă comunitate. 

 

2. Proiectele se pot axa pe organizarea a diverse evenimente pentru tineret, cum ar fi, printre altele, 

schimburi de tineri, jocuri de simulare, festivaluri politice pentru tineri, expoziții, cursuri, proiecte 

online sau asemenea. 

 

ARTICOLUL III - CRITERII DE ELIGIBILITATE 

1. Candidații trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 30 de ani la data depunerii proiectului. 

2. Candidații trebuie să fie cetățeni ai unui stat membru al UE sau ai unei țări terțe, dar cu reședința 

legală pe teritoriul Uniunii la data depunerii proiectului. 

3. Candidații trebuie să fie: 

(a) o persoană fizică sau 

(b) un grup de persoane sau 

(c) o organizație. 

4. În cazurile în care candidații sunt un grup de persoane sau o organizație, proiectul se depune în 

numele unui reprezentant. Acesta îndeplinește criteriile prevăzute la articolele III.1 și III.2. 

5. Un proiect poate fi național (și anume realizat într-un stat membru cu participanți din acest stat 

membru) sau internațional (adică realizat în mai multe state membre și/sau cu participanți din mai 

multe state membre).  

6. Un proiect poate fi depus numai într-un singur stat membru al UE – în cazul proiectelor 

internaționale, cererea trebuie depusă în statul membru cu care proiectul are cea mai strânsă 

legătură. 



 

 

ARTICOLUL IV - CRITERII DE EXCLUDERE 

1. Următoarele proiecte nu sunt eligibile pentru Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni: 

(a) proiectele aflate în etapa de planificare sau în primele etape de elaborare pentru care 

nu se pot identifica încă rezultate la începutul procedurii de depunere a proiectelor; 

(b) proiectele depuse de persoane care lucrează în cadrul unei instituții europene sau 

pentru Fundația pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen; 

(c) tezele de doctorat și publicațiile academice; 

(d) proiecte care au primit deja un premiu acordat de o instituție, un organism, un oficiu 

sau o agenție europeană;  

(e) proiectele depuse de ultimii trei câștigători ai edițiilor anterioare ale Premiului 

Charlemagne pentru tinerii europeni; 

(f) activități care au ca obiectiv principal obținerea de profit; 

(g) activități desfășurate de organizații guvernamentale. 

 

2. Nu sunt eligibili cetățenii, grupurile sau organizațiile care au fost găsiți vinovați de o infracțiune 

penală printr-o hotărâre judecătorească definitivă.  

 

ARTICOLUL V — DEPUNEREA CANDIDATURILOR   

1. Proiectele pot fi depuse în orice limbă oficială a UE printr-un formular online special.  

2. Detaliile privind depunerea candidaturilor vor fi furnizate în regulamentul de participare publicat 

pe site-ul Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni. 

3. Termenul de depunere a candidaturilor este, în principiu, 1 februarie. Termenul poate fi modificat 

de către Parlamentul European în funcție de calendarul Parlamentului European și de alte 

circumstanțe speciale. 

 

ARTICOLUL VI - CRITERIILE DE ACORDARE A PREMIULUI 

Proiectele vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii: 

 

(a) Gradul de realizare a obiectivelor premiului, astfel cum sunt prezentate la articolul II. 

Juriile vor lua în considerare, în acest sens, numărul de tineri care au participat la 

proiect și impactul său.  

(b) Se va acorda o atenție deosebită proiectelor cu o dimensiune transnațională, care 

implică tineri din mai multe state membre în toate etapele. 

(c) Creativitatea și natura inovatoare a proiectului, inclusiv inițiativele inovatoare. 

 

ARTICOLUL VII – SELECȚIA CÂȘTIGĂTORILOR 

1. Juriul național din fiecare stat membru alege cel mai bun proiect dintre proiectele prezentate în 

statul membru respectiv.  

2. Juriul european selectează trei câștigători europeni – primul, al doilea și al treilea câștigător 

european – dintre câștigătorii de la nivel național. 

3. Parlamentul European și Fundația pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen pot 

decide să recurgă la un vot public pentru a desemna câștigătorii europeni. 

 



 

 

ARTICOLUL VIII - JURIILE NAȚIONALE 

1. Juriile naționale, compuse din doi deputați în Parlamentul European și dintr-un reprezentant al 

unei organizații pentru tineret, vor selecționa un câștigător național în fiecare stat membru. 

2. Juriul își rezervă dreptul de a respinge orice dosar care nu respectă condițiile concursului. 

3. Biroul de legătură din statul membru respectiv invită anual deputați în Parlamentul European să 

participe la juriile naționale.  

 

ARTICOLUL IX - JURIUL EUROPEAN  

1. Juriul european, format din doi deputați în Parlamentul European, Președintele Parlamentului 

European, trei reprezentanți ai Fundației pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen și 

doi reprezentanți ai tineretului selectează cei trei câștigători europeni din cadrul proiectelor 

naționale câștigătoare alese de juriile naționale. 

2. Decizia juriului european este definitivă.  

 

ARTICOLUL X – CEREMONIA DE ACORDARE ȘI DECERNARE A PREMIILOR  

1. Cele trei proiecte europene câștigătoare primesc următoarele premii: premiul întâi - 7500 EUR, 

premiul al doilea 5000 EUR, premiul al treilea 2500 EUR. Sumele sunt vărsate prin transfer bancar 

în conturile bancare declarate de candidați. 

2. Câte un reprezentant al fiecărui proiect național câștigător este invitat la ceremonia de decernare 

a Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni, care va avea loc la Aachen. 

3. Premiile acordate câștigătorilor europeni vor fi înmânate de Președintele Parlamentului European 

și de către reprezentanții Fundației pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen. Premiul 

include și o invitație adresată laureaților de a vizita Parlamentul European (la Bruxelles sau la 

Strasbourg). 

 

ARTICOLUL XI - DREPTURI DE AUTOR 

Parlamentul European și Fundația pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen își rezervă 

dreptul de a utiliza materialul prezentat în dosarele înscrise în concurs în scopuri de comunicare și 

informare în mass-media și de a-l reproduce în scopuri promoționale. 

ARTICOLUL XII - RĂSPUNDEREA LEGALĂ 

Organizatorii nu pot fi ținuți răspunzători în cazul anulării, amânării sau modificării concursului și/sau 

a ceremoniei de decernare. 

 

ARTICOLUL XIII – ACCEPTAREA REGULAMENTULUI DE PARTICIPARE 

Participarea la concurs implică acordul deplin cu prezentul regulament. 


