
 

 

 

 
 

PRÍLOHA 

OFICIÁLNE PRAVIDLÁ UDEĽOVANIA EURÓPSKEJ CENY KAROLA VEĽKÉHO PRE MLÁDEŽ 

 

ČLÁNOK I – URČENIE 

Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene a Európsky parlament každoročne udeľujú 

Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež. 

 

ČLÁNOK II – CIEĽ CENY 

1. Táto cena sa udeľuje projektom mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov, ktoré boli mimoriadne 

úspešné v týchto oblastiach: 

a. presadzovanie porozumenia v Európe a na medzinárodnej úrovni, a to na základe 

demokratických hodnôt (ako sú úcta k ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, 

rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv); 

b. posilňovanie spoločného povedomia o európskej identite a európskej integrácii;   

c. povzbudzovanie ostatných mladých ľudí v Európe, aby sa zapojili do demokracie; 

d. poskytnutie praktických príkladov spolužitia Európanov ako jedného spoločenstva. 

 

2. Projekt sa môže zameriavať na organizovanie rôznych mládežníckych podujatí, ako sú okrem 

iného mládežnícke výmeny, simulačné hry, mládežnícke politické festivaly, výstavy, školenia, 

online projekty alebo podobné činnosti. 

 

ČLÁNOK III – KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI 

1. Účastník musí mať ku dňu podania prihlášky vek 16 až 30 rokov. 

2. Účastník musí byť ku dňu podania prihláška štátnym príslušníkom členského štátu EÚ alebo 

štátnym príslušníkom tretej krajiny a oprávnene sa zdržiavať na území Únie. 

3. Účastníkom je: 

a. fyzická osoba alebo 

b. skupina fyzických osôb alebo 

c. organizácia. 

4. V prípade, keď je účastníkom skupina fyzických osôb alebo organizácia, žiadosť by sa mala 

predložiť v mene zodpovednej osoby zastupujúcej skupinu alebo organizáciu. Táto zodpovedná 

osoba musí spĺňať kritériá článku III.1 a III.2. 

5. Projekt môže byť buď vnútroštátny (t. j. realizovaný v jednom členskom štáte a zameraný na 

účastníkov z tohto jedného členského štátu) alebo medzinárodný (t. j. realizovaný vo viac ako 

jednom členskom štáte a/alebo zameraný na účastníkov z viac ako jedného členského štátu).  

6. Projekt sa môže predložiť len v jednom členskom štáte EÚ – v prípade medzinárodných projektov 

sa žiadosť musí predložiť v členskom štáte, s ktorým má projekt najužšie prepojenie. 



 

 

ČLÁNOK IV – KRITÉRIÁ VYLÚČENIA 

1. Projekty nespĺňajúce kritériá súťaže Európska cena Karola Veľkého pre mládež: 

a. plánované projekty a projekty v prvých fázach vykonávania, v rámci ktorých sa ešte 

nemohli dosiahnuť žiadne výsledky k termínu podávania prihlášok do súťaže; 

b. projekty prihlásené osobami pracujúcimi v európskej inštitúcii alebo v Nadácii 

medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene; 

c. akademické práce a publikácie; 

d. projekty, ktoré už získali ocenenie od niektorej európskej inštitúcie, orgánu, 

kancelárie alebo agentúry;  

e. európski laureáti predchádzajúcich ročníkov Európskej ceny Karola Veľkého pre 

mládež; 

f. činnosti, ktorých primárnym cieľom je vytvárať zisk; 

g. činnosti vládnych organizácií. 

 

2. Fyzické osoby, skupiny fyzických osôb alebo organizácie nie sú oprávnení na udelenie ceny, 

ak boli právoplatne odsúdení za trestný čin.  

 

ČLÁNOK V - PODÁVANIE PRIHLÁŠOK  

1. Projekty sa môžu predkladať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ prostredníctvom osobitného 

online formulára.  

2. Podrobnosti o predkladaní prihlášok budú uvedené vo výzve na predkladanie prihlášok 

uverejnenej na webovom sídle Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež. 

3. Lehota na predloženie prihlášok je v zásade 1. februára. Termín na podávanie prihlášok môže 

Európsky parlament zmeniť, pričom zohľadní svoj kalendár a prípadné osobitné okolnosti. 

 

ČLÁNOK VI – KRITÉRIÁ UDELENIA CENY 

Projekty sa budú hodnotiť na základe týchto zásad: 

 

a. Stupeň dosiahnutia cieľov ceny, ako sa uvádza v článku II. Poroty v tejto súvislosti 

zvážia počet mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili na realizácii projektu, a dosiahnutý dosah.  

b. Osobitná pozornosť sa bude venovať projektom s nadnárodným rozmerom, do ktorých 

sú zapojení mladí ľudia z viac ako jedného členského štátu, a to od ich vzniku až po 

realizáciu. 

c. Tvorivosť, inovatívnosť a originalita iniciatív v rámci projektu. 

 

ČLÁNOK VII – VÝBER VÍŤAZOV 

1. Národná porota v každom členskom štáte si vyberie jeden najlepší projekt spomedzi projektov 

predložených v danom členskom štáte.  

2. Európska porota vyberie troch európskych víťazov – prvého, druhého a tretieho európskeho víťaza 

– spomedzi národných víťazov. 

3. Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene sa môžu 

rozhodnúť, že k výberu európskych víťazov prispeje postup verejného hlasovania. 



 

 

 

ČLÁNOK VIII – NÁRODNÉ POROTY 

1. Národné poroty zložené z dvoch poslancov Európskeho parlamentu a zástupcu mládežníckej 

organizácie vyberú jedného národného víťaza z každého členského štátu. 

2. Porota si vyhradzuje právo zamietnuť každú prihlášku, ktorá nespĺňa podmienky súťaže. 

3. Styčná kancelária v príslušnom členskom štáte vyzýva poslancov Európskeho parlamentu, aby sa 

každoročne zúčastňovali v národných porotách.  

 

ČLÁNOK IX – EURÓPSKA POROTA  

1. Európska porota zložená z dvoch poslancov Európskeho parlamentu, predsedu Európskeho 

parlamentu, troch zástupcov Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene a dvoch 

zástupcov sektora mládeže vyberá troch európskych víťazov z národných víťazných projektov, 

ktoré vybrali národné poroty. 

2. Rozhodnutie európskej poroty je konečné.  

 

ČLÁNOK X – SLÁVNOSTNÉ UDEĽOVANIE CIEN  

1. Tri víťazné európske projekty získajú tieto ceny: prvá cena 7 500 EUR, druhá cena 5 000 EUR a 

tretia cena 2 500 EUR. Suma sa vyplatí bankovým prevodom na bankové účty poskytnuté víťazmi. 

2. Jeden zástupca každého z národných víťazných projektov bude pozvaný na slávnostné udelenie 

ceny Karola Veľkého pre mládež, ktoré sa uskutoční v Aachene. 

3. Ceny pre európskych víťazov odovzdá predseda Európskeho parlamentu a zástupcovia Nadácie 

medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene. Okrem finančnej odmeny dostanú európski víťazi 

pozvánku na návštevu Európskeho parlamentu (v Bruseli alebo Štrasburgu). 

 

ČLÁNOK XI – AUTORSKÉ PRÁVA 

Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen si vyhradzujú 

právo na reprodukciu dodaných materiálov na prezentačné, mediálne a propagačné účely. 

ČLÁNOK XII – ZODPOVEDNOSŤ 

Organizátori nenesú zodpovednosť za zrušenie, presunutie alebo zmenu súťaže a/alebo udelenia 

cien. 

 

ČLÁNOK XIII – PRIJATIE PRAVIDIEL 

Účasť na súťaži znamená úplné prijatie týchto pravidiel. 


