
 

 

 

 
 

BILAGA 

OFFICIELLA REGLER FÖR TILLDELNINGEN AV EUROPEISKA KARLSPRISET FÖR 

UNGDOMAR 

 

ARTIKEL I - BESKRIVNING AV PRISET 

Stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen och Europaparlamentet delar varje år ut 

”Europeiska Karlspriset för ungdomar”. 

 

ARTIKEL II - PRISETS SYFTE 

1. Detta pris tilldelas projekt som drivs av unga människor i åldrarna 16–30 år och som har uppvisat 

enastående framgångar vad gäller att 

a. främja europeisk och internationell förståelse, på grundval av demokratiska värden 

(t.ex. respekt för mänsklig värdighet, frihet, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt 

för de mänskliga rättigheterna), 

b. främja en gemensam känsla av europeisk identitet och europeisk integration,  

c. uppmuntra andra ungdomar i Europa att engagera sig demokratiskt, och 

d. ge praktiska exempel på européer som lever tillsammans som en gemenskap. 

 

2. Projekten kan vara inriktade på anordnandet av olika ungdomsevenemang såsom (men inte 

begränsat till) ungdomsutbyten, simuleringsspel, politiska ungdomsfestivaler, utställningar, 

utbildningar, onlineprojekt eller liknande. 

 

ARTIKEL III – KRITERIER FÖR DELTAGANDE 

1. Den sökande ska vara 16–30 år den dag då ansökan lämnas in. 

2. Den sökande ska antingen vara medborgare i en EU-medlemsstat eller medborgare i ett land 

utanför EU som är lagligen bosatt i EU den dag då ansökan lämnas in. 

3. Den sökande ska vara 

a. en enskild person, eller 

b. en grupp av enskilda personer, eller 

c. en organisation. 

4. Om den sökande är antingen en grupp av enskilda personer eller en organisation ska ansökan 

lämnas in av den ansvariga person som företräder gruppen eller organisationen. Den ansvariga 

personen måste uppfylla kriterierna i artikel III.1 och III.2. 

5. Ett projekt kan vara antingen nationellt (dvs. genomföras i en medlemsstat och vända sig till 

deltagare från denna medlemsstat) eller internationellt (dvs. genomföras i fler än en medlemsstat 

och/eller vända sig till deltagare från fler än en medlemsstat).  



 

 

6. Ett projekt får endast lämnas in i en enda EU-medlemsstat, och i fråga om internationella projekt 

måste ansökan lämnas in i den medlemsstat som projektet är närmast knutet till. 

ARTIKEL IV - UTESLUTNINGSKRITERIER 

1. Följande projekt uppfyller inte kraven för Europeiska Karlspriset för ungdomar: 

a. Projekt på planeringsstadiet och projekt i de första genomförandefaserna för vilka 

inga resultat har kunnat fastställas i början av ansökningsförfarandet. 

b. Projekt som lämnas in av personer som arbetar inom EU:s institutioner eller stiftelsen 

för det internationella Karlspriset i Aachen. 

c. Akademiska avhandlingar och publikationer. 

d. Projekt som redan tilldelats ett pris av en EU-institution, ett EU-organ, ett EU-kontor 

eller en EU-byrå.  

e. De europeiska vinnarna av tidigare upplagor av Europeiska Karlspriset för ungdomar. 

f. Verksamhet som huvudsakligen bedrivs i vinstsyfte. 

g. Verksamhet som bedrivs av statliga organisationer. 

 

2. Enskilda personer, grupper av enskilda personer och organisationer kan inte komma i fråga för 

priset om de befunnits skyldiga till brott i en slutlig dom.  

 

ARTIKEL V - INLÄMNANDE AV ANSÖKNINGAR  

1. Projekt får lämnas in på vilket som helst av de officiella EU-språken via ett särskilt 

onlineformulär.  

2. Inbjudan att lämna in ansökningar, som publiceras på webbplatsen för Europeiska Karlspriset för 

ungdomar, kommer att innehålla närmare information om inlämnandet av ansökningar. 

3. Sista ansökningsdag är i princip den 1 februari. Denna dag kan dock ändras av 

Europaparlamentet beroende på Europaparlamentets kalender och eventuella särskilda 

omständigheter. 

 

ARTIKEL VI - TILLDELNINGSKRITERIER 

Projekten utvärderas enligt följande principer: 

 

a. Hur väl prisets mål enligt artikel II har uppnåtts. Juryerna beaktar i detta avseende hur 

många unga människor som deltog i projektgenomförandet och hur många personer 

projektet nådde ut till.  

b. Särskild vikt kommer att fästas vid projekt med en gränsöverskridande dimension som 

från projektplanering till projektgenomförande involverar unga från fler än en 

medlemsstat. 

c. Projektets kreativitet och originalitet, inbegripet nyskapande initiativ. 

 

ARTIKEL VII - URVALSFÖRFARANDE 

1. Den nationella juryn i varje medlemsstat väljer ut det bästa projektet bland de projekt som lämnats 

in i den medlemsstaten.  



 

 

2. Den europeiska juryn väljer ut tre europeiska vinnare - den första, den andra och den tredje 

europeiska vinnaren - bland de nationella vinnarna. 

3. Europaparlamentet och stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen får besluta att låta 

allmänheten rösta som ett bidrag till valet av de europeiska vinnarna. 

 

ARTIKEL VIII - NATIONELLA JURYER 

1. Nationella juryer bestående av två ledamöter av Europaparlamentet och en företrädare för en 

ungdomsorganisation utser en nationell vinnare per medlemsstat. 

2. Juryn förbehåller sig rätten att utesluta alla bidrag som inte uppfyller tävlingsvillkoren. 

3. Förbindelsekontoret i den respektive medlemsstaten bjuder varje år in ledamöter av 

Europaparlamentet att delta i de nationella juryerna.  

 

ARTIKEL IX - DEN EUROPEISKA JURYN  

1. Den europeiska juryn, bestående av två ledamöter av Europaparlamentet, Europaparlamentets 

talman, tre företrädare för stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen och två företrädare 

för ungdomssektorn, utser de tre europeiska vinnarna bland de nationella vinnande projekt som 

de nationella juryerna har valt ut. 

2. Den europeiska juryns beslut är slutgiltigt.  

 

ARTIKEL X - PRISSUMMA OCH PRISCEREMONI  

1. De tre vinnande europeiska projekten får följande prissummor: Första pris är 7 500 euro, andra 

pris 5 000 euro och tredje pris 2 500 euro. Prissumman betalas ut via banköverföring till de 

bankkonton som angetts av vinnarna. 

2. En företrädare för vart och ett av de nationella vinnande projekten kommer att bjudas in till 

prisceremonin för Karlspriset för ungdomar i Aachen. 

3. Priserna till de europeiska vinnarna kommer att delas ut av Europaparlamentets talman och 

företrädare för stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen. Som en del av priset kommer 

de europeiska vinnarna att bjudas in till Europaparlamentet (i Bryssel eller Strasbourg). 

 

ARTIKEL XI - UPPHOVSRÄTT 

Europaparlamentet och stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen förbehåller sig rätten att 

använda tävlingsbidrag i kontakterna med media och i PR- och reklamsyfte. 

ARTIKEL XII - ANSVAR 

Organisatörerna kan inte hållas ansvariga om tävlingen och/eller prisceremonin ställs in, skjuts upp 

eller ändras. 

 

ARTIKEL XIII - SAMTYCKE TILL REGLER 

Tävlingsdeltagande innebär fullt samtycke till dessa regler. 


