
 

 

 

 
 

PRILOGA 

URADNA PRAVILA ZA PODELITEV EVROPSKE MLADINSKE NAGRADE KARLA VELIKEGA 

 

ČLEN I – UVRSTITEV NA SEZNAM 

Fundacija za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna in Evropski parlament vsako leto 

podelita evropsko mladinsko nagrado Karla Velikega. 

 

ČLEN II – NAMEN NAGRADE 

1. Nagrada se podeli projektom, ki jih organizirajo mladi med 16. in 30 letom starosti in ki izkažejo 

izjemne dosežke na naslednjih področjih: 

a. spodbujanje evropskega in mednarodnega razumevanja na podlagi demokratičnih 

vrednot (kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svoboda, enakost, pravna 

država in spoštovanje človekovih pravic), 

b. krepitev občutka skupne evropske identitete in evropskega povezovanja,   

c. spodbujanje evropskih mladih k demokratičnemu udejstvovanju, 

d. prikazovanje praktičnih primerov Evropejcev, ki živijo kot ena skupnost. 

 

2. Pri projektih gre lahko za organizacijo različnih mladinskih prireditev, kot so (med drugim) 

mladinske izmenjave, simulacijske igre, mladinski politični festivali, razstave, usposabljanje, spletni 

projekti in podobno. 

 

ČLEN III – MERILA ZA UPRAVIČENOST 

1. Oseba, ki projekt prijavi, mora biti na dan predložitve vloge stara od 16 do 30 let. 

2. Biti mora državljan države članice EU ali državljan tretje države, ki na dan predložitve vloge 

zakonito prebiva na ozemlju Unije. 

3. Prijavitelj projekta je: 

a. posameznik, 

b. skupina posameznikov ali 

c. organizacija. 

4. Če je prijavitelj projekta skupina posameznikov ali organizacija, je treba vlogo predložiti v imenu 

odgovorne osebe, ki zastopa skupino ali organizacijo. Odgovorna oseba mora izpolnjevati merila 

iz člena III.1 in III.2. 

5. Projekt je lahko na državni ravni (izvaja se v eni državi članici in je namenjen udeležencem iz te 

države) ali mednaroden (izvaja se v več kot eni državi članici in/ali je namenjen udeležencev iz 

več kot ene države članice).  

6. Projekt je mogoče predložiti v samo eni državi članici EU. Pri mednarodnih projektih je treba vlogo 

predložiti v državi članici, s katero je projekt najbolj povezan. 



 

 

ČLEN IV – MERILA ZA IZKLJUČITEV 

1. Zahtev za evropsko mladinsko nagrado Karla Velikega ne izpolnjujejo naslednje vrste 

projektov: 

a. projekti, ki so šele v fazi načrtovanja, in projekti, ki so se komaj začeli in za katere ob 

prijavi ni mogoče ugotoviti, kakšne rezultate bodo imeli, 

b. projekti, ki jih predložijo osebe, zaposlene v evropskih institucijah ali v Fundaciji za 

mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna, 

c. akademske naloge in objave, 

d. projekti, ki so že prejeli nagrado evropskih institucij, organov, uradov ali agencij,  

e. evropski zmagovalci preteklih evropskih mladinskih tekmovanj za nagrado Karla 

Velikega, 

f. dejavnosti, katerih glavni cilj je ustvarjanje dobička, 

g. dejavnosti vladnih organizacij. 

 

2. Nagrada se ne sme podeliti posameznikom, skupinam posameznikov ali organizacijam, ki so 

bile pravnomočno obsojene zaradi kaznivega dejanja.  

 

ČLEN V – ODDAJA KANDIDATUR  

1. Projekti se lahko s posebnim spletnim obrazcem prijavijo v vseh uradnih jezikih EU.  

2. Podrobnosti o oddaji kandidatur bodo navedene v razpisu, ki bo objavljen na spletnem mestu 

evropske mladinske nagrade Karla Velikega. 

3. Načeloma je rok za oddajo vlog 1. februar. Rok lahko spremeni predsednik Evropskega 

parlamenta glede na razpored dejavnosti Evropskega parlamenta in morebitnih posebnih 

okoliščin. 

 

ČLEN IV – MERILA ZA PODELITEV 

Projekti bodo ocenjeni po naslednjih načelih: 

 

a. Uspešnost pri doseganju cilja, ki je predstavljen v členu II. Žirije bodo uspešnost 

ocenile glede na število mladih, ki so sodelovali v projektu, in na doseg projekta.  

b. Posebej bodo upoštevani projekti z mednarodno razsežnostjo, v katere so od zasnove 

do izvedbe vključeni mladi iz več kot ene države članice. 

c. Upoštevani bosta tudi ustvarjalnost in izvirnost projekta ter morebitne izvirne pobude. 

 

ČLEN VII – IZBOR NAGRAJENCEV 

1. Nacionalna žiriji v vsaki državi članici izbere najboljši projekt izmed tistih, ki so bili predloženi v tej 

državi.  

2. Evropska žirija nato med nacionalnimi zmagovalci izbere tri evropske zmagovalce, prvega, 

drugega in tretjega. 

3. Evropski parlament in Fundacija za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna lahko izvedeta 

javno glasovanje, tako da pri izboru evropskih zmagovalcev sodelujejo tudi državljani. 

 



 

 

ČLEN VII – NACIONALNE ŽIRIJE 

1. Državne žirije, sestavljene iz najmanj dveh poslancev Evropskega parlamenta in predstavnika 

mladinske organizacije v vsaki državi članici izberejo enega državnega zmagovalca. 

2. Žirija si pridržuje pravico, da zavrne vsako prijavo, ki ne izpolnjuje pogojev natečaja. 

3. Pisarna za stike v ustrezni državi članici vsako leto povabi poslance Evropskega parlamenta, naj 

sodelujejo v nacionalni žiriji.  

 

ČLEN IX – EVROPSKA ŽIRIJA  

1. Evropska žirija, sestavljena iz dveh poslancev Evropskega parlamenta, predsednika Evropskega 

parlamenta, treh predstavnikov Fundacije za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna in 

dveh predstavnikov mladih, izbere tri evropske zmagovalce izmed nacionalnih zmagovalnih 

projektov, ki so jih izbrale nacionalne žirije. 

2. Odločitev evropske žirije je dokončna.  

 

ČLEN X – DOTACIJA IN SLOVESNA PODELITEV  

1. Zmagovalni trije evropski projekti prejmejo: prvo nagrado v znesku 7.500 EUR, drugo nagrado v 

znesku 5.000 EUR in tretjo v znesku 2.500 EUR. Denar se izplača z bančno transakcijo na bančni 

račun zmagovalcev. 

2. Po en predstavnik vseh nacionalnih zmagovalnih projektov bo povabljen na slovesno podelitev 

mladinske nagrade Karla Velikega v Aachen. 

3. Nagrade za evropske zmagovalce bodo podelili predsednik Evropskega parlamenta in predstavniki 

Fundacije za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna. Kot del nagrade bodo evropski 

nagrajenci povabljeni na obisk Evropskega parlamenta (v Bruslju ali Strasbourgu). 

 

ČLEN XI – AVTORSKE PRAVICE 

Evropski parlament in Fundacija za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna si pridržujeta 

pravico, da posredovano gradivo uporabita za predstavitve, v medijih in v promocijske namene. 

ČLEN XII – ODGOVORNOST 

Prireditelji ne odgovarjajo za odpoved, preložitev ali spremembo natečaja ali slovesne podelitve. 

 

ČLEN XIII – SOGLAŠANJE S POGOJI 

Udeleženci tega tekmovanja sprejemajo vse navedene pogoje. 


