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SL 

 
Evropski ekonomsko-socialni odbor 

 

 

NAGRADA EESO ZA CIVILNO DRUŽBO 2016 

PRAVILA 

Nagrajevanje odličnosti v pobudah civilne družbe 

__________ 

 

 

1. Namen in splošni cilj nagrade za civilno družbo 

 

Namen nagrade, ki se podeljuje vsako leto, je odlikovati in spodbujati pobude organizacij civilne 

družbe in/ali posameznikov, ki močno prispevajo h krepitvi evropske identitete in povezovanja. 

 

Splošni cilj podeljevanja teh nagrad je povečati ozaveščenost javnosti o tem, da lahko organizacije 

civilne družbe in/ali posamezniki veliko prispevajo k oblikovanju evropske identitete in državljanstva, 

pri čemer podpirajo skupne vrednote, na katerih temelji evropsko povezovanje. 

 

2. Tema nagrade EESO za civilno družbo 2016: migranti 

 

Konflikti v sosednjih regijah Evrope so sprožili doslej največje tokove beguncev v Evropo. Ljudje iz 

držav v vojni prihajajo skupaj z ljudmi, ki želijo zapustiti svojo državo iz ekonomskih ali drugih 

razlogov. EU in države članice v glavnem niso pripravljene na trenutne množične prihode beguncev. 

 

Tisti, ki ostanejo v Evropi – ne glede na njihovo poreklo in na to, ali so begunci v smislu Ženevske 

konvencije ali ekonomski migranti – se soočajo z mnogimi izzivi, ki jih prinaša nov začetek v tuji 

državi. 

 

Državljani tretjih držav,
1
 ki so prišli v Evropo v želji po boljšem življenju, morajo premostiti kulturne 

in družbeno-gospodarske ovire. Pogosteje se tudi srečujejo s predsodki in težavami pri sprejemanju, 

kar še zaostrujeta gospodarska kriza in porast individualizma ter nacionalizma. Vse večja netoleranca 

in predsodki so neprimeren odziv na ljudi, ki so se soočili s konflikti, pregonom in revščino, in niso 

združljivi z evropskimi vrednotami ter načeli. 

 

Vključevanje migrantov in beguncev je zelo velik izziv, ki se ga morajo lotiti EU in države članice. 

Javne oblasti se glede vključevanja državljanov tretjih držav močno zanašajo na organizacije civilne 

družbe, prostovoljce in druge akterje na lokalni ravni. Begunci potrebujejo posebno skrb; zanje je 

treba pripraviti posebne ukrepe vključevanja, pri katerih se upoštevajo potrebe in značilnosti te 

ranljive skupine. 

                                                      
1

  Državljan tretje države pomeni vsako osebo, ki ni državljan Unije v smislu člena 20(1) PDEU: 

 „S Pogodbama se uvede državljanstvo Unije. Državljani Unije so vse osebe z državljanstvom ene od držav članic. Državljanstvo 
Unije se doda nacionalnemu državljanstvu in ga ne nadomesti.“ 
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EESO je prepričan, da je vključevanje državljanov tretjih držav nujno potrebno za našo družbo. 

Nezadostno vključevanje lahko vodi k nastanku vzporednih družb, kar lahko povzroči destabilizacijo 

držav sprejemnic. Zato EESO meni, da so stroški nevključevanja veliko višji kot stroški vključevanja. 

Vključevanje je treba navezati na vrednote in načela, določene v Pogodbi, Listini o temeljnih pravicah 

in Evropski konvenciji o človekovih pravicah. 

 

Vključevanje je dvosmeren proces, v katerem imajo ključno vlogo socialni partnerji, lokalne oblasti in 

civilna družba, zato želi EESO z nagrado za civilno družbo za leto 2016 izraziti priznanje pobudam, 

ki jih izvajajo uradno registrirane organizacije civilne družbe in/ali posamezniki in katerih namen je 

izboljšati kakovost življenja migrantov ter spodbuditi njihovo vključevanje v družbo. 

 

Tema letošnje nagrade je tesno povezana z delom Evropskega foruma za migracije, tj. platformo 

civilne družbe, ki sta jo skupaj vzpostavila Evropska komisija in EESO in v kateri organizacije ter 

evropske institucije razpravljajo o izzivih in prednostnih nalogah, med drugim povezanih z 

vključevanjem državljanov tretjih držav v EU. Politikam in procesom vključevanja je posvečena tudi 

posebna spletna stran EU (www.integration.eu). 

 

3. Pogoji sodelovanja 

 

3.1 Kdo se lahko poteguje za nagrado 

 

Nagrada EESO za civilno družbo se podeljuje organizacijam civilne družbe, ki so uradno registrirane 

v Evropski uniji in delujejo na lokalni, nacionalni, regionalni ali evropski ravni. Zanjo se lahko 

potegujejo tudi posamezniki. 

 

Organizacije civilne družbe so nedržavne organizacije, nastale na zasebno pobudo, njihovi člani pa 

glede na svoje interese aktivno sodelujejo pri oblikovanju javnih zadev, pri čemer se opirajo na svoje 

posebno znanje, sposobnosti in področje delovanja. Delujejo samostojno, članstvo pa pomeni 

prostovoljno zavezo državljanov, da bodo sodelovali pri delu in dejavnostih organizacije. 

 

V to opredelitev so zajeti: t. i. akterji na trgu dela, tj. socialni partnerji; organizacije, ki zastopajo 

socialne in ekonomske akterje, ki niso socialni partnerji v strogem pomenu besede; nevladne 

organizacije, ki povezujejo ljudi na podlagi skupnih interesov, kot so okoljevarstvene organizacije, 

organizacije za človekove pravice, potrošniške, dobrodelne organizacije ter organizacije za 

izobraževanje in usposabljanje itd.; organizacije lokalne skupnosti, tj. organizacije, ki delujejo na 

najnižji ravni v družbi in uresničujejo cilje članov, npr. mladinske organizacije, združenja družin in 

vse organizacije, prek katerih državljani sodelujejo v lokalnem in občinskem življenju; ter verske 

skupnosti.
2
 

 

                                                      
2

  Glede opredelitve glej mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vlogi in prispevku organizacij civilne družbe pri 

izgradnji Evrope – CESE 851/99, 22. september 1999. 

http://www.integration.eu/
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V to opredelitev niso vključeni organi in strukture, ustanovljeni z zakonskim ali podzakonskim aktom, 

v katerih je članstvo deloma ali popolnoma obvezno. 

 

Posamezniki pomenijo fizične osebe. Za nagrado se lahko potegujejo tudi državljani tretjih držav, če 

zakonito prebivajo na ozemlju EU. Člani EESO, delegati komisije CCMI, zaposleni v EESO in člani 

ocenjevalnega odbora ter izbirne komisije ne morejo kandidirati za nagrado. 

 

3.2 Katere pobude lahko dobijo nagrado 

 

Civilna družba ima odločilno vlogo pri obvladovanju migracijske krize in tudi na splošno pri ravnanju 

z državljani tretjih držav. Njeni akterji lahko bistveno pomagajo zagotavljati nujno prvo oskrbo 

migrantov ob njihovem prihodu. Delujejo lahko na podlagi medčloveških stikov, ki so zelo pomembni 

v vseh fazah obravnave in nameščanja beguncev. Še večjo vlogo pa ima lahko civilna družbe takrat, 

ko so potrebna dolgoročnejša prizadevanja za vključevanje državljanov tretjih držav v družbo. 

 

Glede na te okoliščine, ki so jih potrdile tudi izkušnje, ki jih je EESO zbral med obiski v 11 državah 

članicah in Turčiji med decembrom 2015 in marcem 2016, ima podelitev nagrade za leto 2016 

poseben namen, in sicer odlikovati pobude, ki so bile že izvedene ali so še v teku in ki izpolnjujejo 

vsaj eno od naslednjih meril: 

 

 prvi odziv in takojšna pomoč migrantom in beguncem; 

 socialna podpora, zagotavljanje stanovanj in zdravstvenih storitev za državljane tretjih držav; 

 praktična podpora in svetovanje glede upravnih postopkov in storitev, ki so na voljo v državi 

sprejemnici, ter pomoč državljanom tretjih držav pri premoščanju praktičnih ovir, povezanih z 

dostopom do stanovanj, zdravstvenih storitev, izobraževanja, zaposlovanja, javnih storitev ipd.; 

 boj proti ksenofobiji, rasizmu in diskriminaciji državljanov tretjih držav ter predsodkom proti 

njim; 

 boj proti izkoriščanju in spodbujanje spoštovanja človekovih pravic državljanov tretjih držav; 

 ozaveščanje o pravicah in obveznostih državljanov tretjih držav; 

 ozaveščanje skupnosti sprejemnic, tudi lokalnih oblasti in ponudnikov storitev, o resničnih 

razmerah, v katerih so se znašli državljani tretjih držav; prizadevanja za kulturni in družbeni 

konsenz glede dejstva, da je pomembno in koristno vlagati v vključevanje priseljencev v evropsko 

družbo in na trg dela; spodbujanje priznavanja pozitivnega prispevka državljanov tretjih držav v 

skupnostih sprejemnicah; spodbujanje strpnosti; izboljšanje dojemanja in sprejemanja državljanov 

tretjih držav v skupnostih sprejemnicah ter njihove podobe v medijih; 

 spodbujanje odprtosti in vzajemnega učenja med državljani tretjih držav in skupnostmi 

sprejemnicami; 

 spodbujanje poštene obravnave in enakih možnosti državljanov tretjih držav na delovnem mestu z 

različnimi sredstvi, tudi z ozaveščanjem delodajalcev in bojem proti neformalnemu zaposlovanju 

državljanov tretjih držav; 

 spodbujanje socialnega vključevanja državljanov tretjih držav, njihove odgovornosti in udeležbe v 

družbenem, gospodarskem, političnem in kulturnem življenju države sprejemnice; sodelovanje z 
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javnimi oblastmi za pospešitev procesa vključevanja (npr. glede zgodnjega opredeljevanja in 

klasifikacije spričeval, znanja, spretnosti in kvalifikacij); 

 zagotavljanje usposabljanja za državljane tretjih držav, vključno z jezikovnimi tečaji ali drugimi 

dejavnostmi za učenje jezika države sprejemnice; poklicno usposabljanje; prilagojeno 

usposabljanje, ki upošteva kulturno, šolsko in družbeno-gospodarsko ozadje državljanov tretjih 

držav ter razmere na trgu dela v državi sprejemnici; učni ukrepi za otroke državljanov tretjih 

držav, da bodo lahko čim prej začeli hoditi v šolo skupaj z lokalnimi otroki; tečaji o kulturi; 

izobraževanje za seznanitev državljanov tretjih držav s temeljnimi vrednotami ter pravicami in 

obveznostmi, ki veljajo v državi sprejemnici; 

 usposabljanje skupnosti sprejemnic, zlasti pridobivanje znanja o različnih kulturah in verah; 

 ozaveščanje potencialnih migrantov o pravnih zahtevah, ki jih morajo izpolniti za pridobitev azila 

v državah članicah EU, ter posredovanje bolj realne slike o življenju v Evropi v državah, iz 

katerih prihajajo migranti; 

 ozaveščanje, izmenjava informacij in seznanjanje s primeri najboljše prakse na področju 

integracije in vključevanja državljanov tretjih držav. 

 

4. Postopek prijave in roki 

 

Za nagrado se lahko prijavite tako, da izpolnite priloženi obrazec za prijavo (Priloga 1). 

 

Prijava mora vsebovati vse informacije, ki jih izbirna komisija potrebuje, da lahko: 

 

 preveri, ali prijavljena organizacija civilne družbe ali posameznik izpolnjuje formalna merila za 

prijavo; 

 preveri, ali prijavljena organizacija civilne družbe ali posameznik izpolnjuje merila za izključitev; 

 preveri, ali organizacija civilne družbe ali posameznik sprejema določbe glede odgovornosti, 

nadzora, revizije in prava, ki se uporablja; 

 oceni dejanske zasluge posameznih kandidatov z vidika meril za podelitev nagrade. 

 

V ta namen se vsaki prijavi priloži ustrezno izpolnjena in podpisana častna izjava v zvezi z merili za 

izključitev in pogoji za prijavo (Priloga 2). 
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Nominiranci pred podelitvijo nagrade pošljejo izpolnjen obrazec za pravne osebe in obrazec za 

finančno identifikacijo, ki jima morajo priložiti ustrezna dokazila. Obrazca sta na voljo na spletnih 

straneh 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm 

in 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm. 

 

Prijave se pošljejo v enem od uradnih jezikov EU. Za lažje ocenjevanje naj se po možnosti pošljejo v 

angleškem jeziku. 

 

Oddaja prijave za nagrado pomeni, da kandidat sprejema vse pogoje iz dokumentacije v zvezi z 

nagrado ter se po potrebi odpoveduje svojim splošnim ali posebnim pogojem. 

 

Ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo ter častna izjava se pošljeta sekretariatu EESO po 

e-pošti na naslov: 

 

civilsocietyprize@eesc.europa.eu. 

 

Zadnji rok za oddajo prijave je 9. september 2016 ob 23.59. 

 

Vsak kandidat lahko pošlje le eno prijavo. Stroške prijave za nagrado plača kandidat; ti stroški se ne 

povrnejo. 

 

Kandidati po e-pošti prejmejo potrditev prejema prijave. 

 

5. Ocenjevanje in podelitev 

 

5.1 Postopek ocenjevanja 

 

Ocenjevanje poteka izključno na podlagi informacij, navedenih v poslani prijavi. Ocenjevanje poteka 

v petih korakih: 

 

(1) preverjanje, ali kandidati izpolnjujejo pogoje za prijavo; 

(2) preverjanje, ali pobude, ki se predlagajo za nagrado, izpolnjujejo navedena merila; 

(3)  preverjanje, da kandidati niso v situaciji za izključitev; 

(4) ocena kakovosti pobud, ki se predlagajo na nagrado, na podlagi meril za podelitev nagrade;  

(5) končna ocena in izbor nagrajencev. 

 

Prijave se ocenjujejo po zgoraj navedenem vrstnem redu. V vsaki naslednji fazi se obravnavajo samo 

kandidati, ki izpolnjujejo zahteve v predhodni fazi. Za prve štiri korake preverjanja kandidati ne 

prejmejo nobenih povratnih informacij. O rezultatih bodo kandidati obveščeni potem, ko bo 

opravljena končna ocena (korak 5), kar bo predvidoma konec novembra 2016. 

 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm
mailto:civilsocietyprize@eesc.europa.eu
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5.1.1 Prvi korak: preverjanje, ali kandidati izpolnjujejo pogoje za prijavo 

 

Ta korak pri ocenjevanju izvede osebje EESO. 

 

Kandidati se lahko prijavijo za nagrado, če izpolnjujejo zahteve iz točke 3.1. 

 

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev kandidati predložijo častno izjavo (Priloga 2), ki jo podpiše in 

datira pooblaščeni zastopnik. Ta izjava je del izjave, ki se uporabi pri merilih za izključitev (glej točko 

5.1.3). Vsak kandidat torej predloži le eno izjavo, ki zajema oba vidika. 

 

EESO bo na podlagi častne izjave ocenil, ali kandidati izpolnjujejo pogoje za prijavo. Uspešni 

kandidati (nominiranci) bodo zaprošeni, da predložijo pravilno izpolnjen in podpisan obrazec za 

pravne osebe, skupaj z ustreznimi dokazili (glej točko 4). 

 

EESO si pridržuje pravico, da od katerega koli kandidata ob katerem koli času med postopkom 

ocenjevanja zahteva zgoraj navedeni obrazec in ustrezna dokazila. V takšnem primeru mora kandidat 

brez odlašanja predložiti obrazec in dokazila. EESO lahko prijavo zavrne, če kandidat obrazca in 

dokazil ne predloži v ustreznem času. 

 

5.1.2 Drugi korak: preverjanje, ali pobude, ki se predlagajo za nagrado, izpolnjujejo 

navedena merila 

 

Ta korak pri ocenjevanju izvede osebje EESO. 

 

Preverjanje, ali pobude, ki se predlagajo za nagrado, izpolnjujejo navedena merila, se izvede na 

podlagi obrazca za prijavo (Priloga 1). Predlagane pobude izpolnjujejo merila, če so izpolnjene 

zahteve iz točke 3.2. Druge dejavnosti, ki jih izvaja kandidat, se pri preverjanju ne upoštevajo. 

 

5.1.3 Tretji korak: preverjanje, da kandidati niso v situaciji za izključitev 

 

Ta korak pri ocenjevanju izvede osebje EESO. 

 

Vsak kandidat predloži častno izjavo (Priloga 2), ki jo podpiše in datira pooblaščeni zastopnik, v 

kateri navede, da ni v kateri od situacij za izključitev, navedenih v častni izjavi. 

 

EESO si pridružuje pravico, da preveri, ali so uspešni kandidati (nominiranci) v eni od situacij za 

izključitev tako, da od njih zahteva dokazila, navedena v častni izjavi. V tem primeru kandidat 

predloži zahtevana dokazila v roku, ki ga določi EESO. EESO lahko prijavo zavrne, če kandidat 

zahtevanih dokazil ne predloži v ustreznem času. 

 

Kandidatu ni treba predložiti posebnega dokumenta, če ima EESO brezplačen dostop do tega 

dokumenta v nacionalni zbirki podatkov. 
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5.1.4 Četrti korak: ocena kakovosti 

 

Kakovost prijav, ki lahko dobijo nagrado, oceni ocenjevalni odbor, ki ga sestavljajo štirje ocenjevalci: 

trije člani EESO in zunanji strokovnjak. Vsaka od treh skupin v EESO (skupina delodajalcev, skupina 

delojemalcev in skupina raznih dejavnosti) predlaga po enega ocenjevalca. 

 

Ocenjevalni odbor oceni kakovost prijav na podlagi spodaj navedenih meril za podelitev nagrade. 

Ocenjevalci ocenijo samo pobude, predlagane za nagrado, ne pa drugih dejavnosti kandidata. 

Minimalno število točk za vsako posamezno merilo ni določeno, vendar pa se kandidati, ki ne 

dosežejo vsaj 50 % maksimalnega skupnega števila točk, izključijo iz postopka. 

 

Merila za podelitev nagrade  Točke 

Merilo 1: trajnost 

S tem merilom se oceni, ali ima lahko predlagana pobuda dolgoročni 

učinek in ali je lahko navdih za druge v Evropi, tj. ali se jo lahko 

uporablja ali prilagodi za isto ali drugo kategorijo upravičencev drugod v 

isti ali v drugi državi članici EU. 

35 točk 

Merilo 2: udeležba  

S tem merilom se po eni strani oceni, v kolikšni meri so upravičenci 

aktivno vključeni v predlagano pobudo, po drugi pa, ali je primerna za 

seznanjanje s primeri dobre prakse in ozaveščanje o vprašanjih, 

povezanih z migracijo. 

35 točk 

Merilo 3: inovacije 

S tem merilom se oceni, ali je predlagana pobuda ustvarjalna, edinstvena 

in v kolikšni meri je inovativna v njenem specifičnem kontekstu. V ta 

namen se inovativnost razume kot nove zamisli, pa tudi kot novi ali 

izboljšani načini za izvajanje obstoječe rešitve ali pristopa ali za njuno 

prilagoditev drugačnemu kontekstu ali ciljni skupini. 

30 točk 

Skupno število točk 
100 točk 

(najmanj 50 točk) 

 

Ocenjevalni odbor pripravi prvi seznam največ 15 prijav (finalistov) in ga utemelji z oceno kakovosti. 

Seznam pošlje izbirni komisiji, ki je pristojna za izbor nagrajencev. 

 

5.2 Peti korak: končna ocena in izbor nagrajencev 

 

Ta korak pri ocenjevanju izvede izbirna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in podpredsednika 

EESO, predsedniki treh skupin (delodajalci, delojemalci in skupina raznih dejavnosti) ter generalni 

sekretar EESO. 

 

Izbirna komisija je odgovorna za končni izbor nagrajencev, pri čemer upošteva rezultate ocene 

kakovosti, ki jo je pripravil ocenjevalni odbor. Izbirna komisija oceni le prijave s prvega seznama (tj. 
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finaliste). Ocena se izvede na podlagi meril za podelitev nagrade iz točke 5.1.4. Dokončni vrstni red 

nagrajencev se določi sporazumno. 

 

EESO lahko podeli največ pet nagrad petim najbolje uvrščenim kandidatom. 

 

6. Vrednost nagrade 

 

Odbor namerava podeliti največ 5 nagrad. Prva nagrada je v vrednosti 14 000 EUR; druga nagrada 

znaša 9 000 EUR. Če si prvo mesto enakovredno deli več kot en nagrajenec, se nagrade razdelijo 

tako: če sta podeljeni dve prvi nagradi, se vsaka od njiju podeli v znesku 11 500 EUR; če so podeljene 

tri prve nagrade, se vsaka podeli v znesku 10 600 EUR; če so podeljene štiri prve nagrade, je vrednost 

vsake od njih 10 250 EUR; če pa je podeljenih pet prvih nagrad, se vsaka podeli v znesku 10 000 

EUR. Odboru ni treba podeliti vseh petih nagrad. EESO lahko tudi sprejme odločitev, da ne podeli 

nagrade za civilno družbo. 

 

Slavnostna podelitev nagrade bo 15. decembra 2016 med plenarnim zasedanjem EESO. Na 

slovesnost bosta povabljena po dva predstavnika vsakega nagrajenca; za ureditev potovanja in 

nastanitve bo poskrbel EESO v skladu s pravili, o katerih bodo nagrajenci obveščeni ob ustreznem 

času. 

 

Nagrade se izplačajo z bančnim nakazilom v 30 dneh po slavnostni podelitvi, pod pogojem, da so 

nagrajenci predložili vse zahtevane dokumente. Nagrajenci so odgovorni za plačilo davkov in 

pristojbin, ki veljajo za uporabo denarja od nagrade. 

 

7. Osebni podatki 

 

Osebni podatki, navedeni v dokumentaciji za prijavo (kot sta ime, naslov), se obravnavajo v skladu z 

Uredbo (ES) št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in 

organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov. Če ni drugače navedeno, odgovore na 

vprašanja in vse zahtevane osebne podatke, ki so potrebni za oceno prijave na podlagi pravil za 

sodelovanje, obdela oddelek za komuniciranje izključno v ta namen. Podrobnosti glede obdelave 

osebnih podatkov so v prilogi (Priloga 3). 

 

Če so kandidati v kateri od situacij, ki so navedene v členu 106 finančne uredbe
3
 in v častni izjavi, se 

lahko njihovi osebni podatki vnesejo v sistem za zgodnje odkrivanje in izključitev (EDES). Več 

informacij je na voljo v izjavi o varstvu podatkov: 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm). 

 

                                                      
3
  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 

splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1), kakor je bila 
spremenjena. 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:SOM:SL:HTML
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8. Obveznosti glede objave 

 

Brez poseganja v točko 7 nagrajenci EESO podelijo pravico, da v katerem koli jeziku, prek katerega 

koli medija in z uporabo katere koli tehnike javnost seznani z imenom nagrajencev, njihovimi 

dejavnostmi in zneskom podeljene nagrade. 

 

Nagrajenci v vsaki komunikaciji ali objavi, ki se nanaša na dejavnost, za katero so prejeli nagrado, 

navedejo, da so za to dejavnost prejeli nagrado EESO za civilno družbo. Ta obveznost velja eno leto 

od datuma podelitve nagrade. 

 

9. Odgovornost 

 

Za vse zahteve, povezane z dejavnostmi, ki se izvajajo v okviru nagrade, so odgovorni izključno 

kandidati. 

 

10. Nadzor in revizija 

 

Nagrajenci se strinjajo z nadzorom in revizijo, ki ju izvedejo EESO, Evropski urad za boj proti 

goljufijam (OLAF) in Računsko sodišče, ter z obveznostmi glede objave v zvezi z natečajem in 

prejeto nagrado, kot so navedene v točki 8. 

 

11. Pravo, ki se uporablja, pritožbe in pristojno sodišče 

 

Nagrado za civilno družbo ureja pravo EU, ki ga po potrebi dopolnjuje nacionalno pravo Belgije. 

 

Opažanja glede postopka za podelitev nagrade se lahko pošljejo organu, ki nagrado podeljuje. 

 

Pritožbe zoper nepravilnosti se vložijo pri evropskem varuhu človekovih pravic v dveh letih od 

datuma, ko se je pritožnik seznanil z dejstvi, zaradi katerih vlaga pritožbo 

(http://www.ombudsman.europa.eu), in potem, ko je navezal stik z EESO, da bi poskušal najti rešitev. 

 

Za vprašanja v zvezi s to nagrado je pristojno Splošno sodišče Evropske unije: 

 

Splošno sodišče  

Rue du Fort Niedergrünewald 

L-2925 Luxembourg  

Tel.: (+352) 4303 1  Faks: (+352) 4303 2100 

E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu 

Spletni naslov: http://curia.europa.eu 

 

Informacije o vložitvi pritožbe so na voljo na zgoraj navedenem naslovu. 

 

http://www.ombudsman.europa.eu/
mailto:GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
http://curia.europa.eu/
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12. Kazni 

 

Udeležencem natečaja, ki so podali napačne izjave (častna izjava, Priloga 2), ali so zakrivili 

nepravilnosti ali goljufije v skladu z določbami člena 106 finančne uredbe, so lahko izrečejo denarne 

kazni v višini od 2 do 10 % vrednosti nagrade. Poleg tega se lahko sprejme sklep o njihovih izključitvi 

iz vseh pogodb, donacij in natečajev, ki se financirajo iz proračuna Unije. 

 

13. Dodatne informacije 

 

Za več informacij sta vam na voljo: 

 

Peter Lindvald Nielsen, vodja oddelka za komuniciranje 

Tel.: + 32 (0)2 546 92 99 

 

ali 

 

Anna Comi, pristojna oseba za komuniciranje, tajništvo oddelka za komuniciranje 

Tel.: + 32 (0)2 546 93 67 

 

Lahko pišete tudi na e-naslov: civilsocietyprize@eesc.europa.eu. 

 

Odgovori in vprašanja, ki so zanimivi tudi za druge potencialne kandidate, bodo objavljeni na spletni 

strani EESO, posvečeni nagradi za civilno družbo (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). EESO 

priporoča kandidatom, naj redno pregledujejo to spletno stran, da bi se seznanili in najnovejšimi 

informacijami. 

 

_____________ 

 

mailto:civilsocietyprize@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize

