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Európai Gazdasági és Szociális Bizottság:  

 
 

AZ EGSZB 2018. ÉVI CIVIL TÁRSADALMI DÍJÁRA VONATKOZ Ó 
SZABÁLYOK 

A kiválóság jutalmazása a civil társadalmi kezdeményezésekben 
IDENTITÁSOK, EURÓPAI ÉRTÉKEK ÉS KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 

EURÓPÁBAN 
 
 

1. A civil társadalmi díj konkrétabb célja és általános célkitűzése 
 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (a továbbiakban: EGSZB) számára az évente kiadott díj 
konkrétabb célja az, hogy elismerjük és ösztönözzük a civil szervezetek és/vagy magánszemélyek 
olyan kezdeményezéseit, amelyek nagyban hozzájárultak az európai identitás és integráció 
elősegítéséhez.  
 
A díj általános célkitűzése, hogy felhívjuk a figyelmet arra a fontos szerepre, amelyet a civil 
szervezetek, illetve a magánszemélyek játszhatnak az európai identitás és polgárság létrehozásában, 
ezáltal megszilárdítva az európai integrációt alapját képező közös értékeket is. 
 

2. Az EGSZB 2018. évi civil társadalmi díjának témája: Identitások, európai értékek és 
kulturális örökség Európában  

 
2018 a kulturális örökség európai éve, amelynek során az európai kulturális örökség gazdagságát és 
sokszínűségét ünnepeljük, és ennek keretében az EGSZB idén a civil társadalmi díjat az Identitások, 
európai értékek és kulturális örökség Európában témájában indítja útjára. Az Európai Bizottságnak 
Az európai identitás megerősítése az oktatáson és a kultúrán keresztül címmel megrendezett, 
2017. novemberi göteborgi csúcstalálkozóhoz való hozzájárulása szellemében az EGSZB célja, hogy 
felhívja a figyelmet a sokféleségükben egységes európai identitások változatosságára és gazdagságára, 
előmozdítsa a művészetek és a kultúra láthatóságát és megértését, ezáltal támogatva a befogadó és 
összetartó társadalmakat és elősegítve az európai projekt fenntartható jövőjét. 
 
Az európai projekt jelenleg komoly szakítópróbának van kitéve. Olyan globális fejlemények kellős 
közepén vagyunk, amelyek megkérdőjelezik a globalizáció előmozdításának korábbi módját. Mivel a 
civil társadalmat sok helyen veszély fenyegeti, fontos, hogy megvédjük európai értékeinket. Többet 
kell továbbá tenni azért, hogy az eltérő kultúrájú és meggyőződésű emberek megértsék egymást. 
Európában a migráció erőteljes növekedése minden szinten készületlenül érte a lakosságot és a 
kormányokat, felélesztette a nacionalista retorikát, és próbára teszi a kölcsönös szolidaritást. Megnőtt 
az erőszakos cselekmények (terrortámadások, faji alapú erőszak, vallási fundamentalizmus, a 
világörökség részét képező műemlékek lerombolása) száma és azok médiahangsúlya is, ez pedig a 
biztonságérzet hiányának kialakulásához és a bezárkózást sürgető hangok erősödéséhez vezetett. A 
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kultúrák közötti párbeszéd lehetne a megoldás egyik eleme, amely előmozdítja a közösségi kohéziót, a 
kölcsönös megértést és mindannak elismerését és tiszteletét, amit az egyes országok és kultúrák 
tesznek hozzá a globális közösséghez. Ennek keretében az európaiaknak meg kell ismerniük az 
európai kulturális örökségben rejlő potenciált az identitás és a társadalom megerősítésére, a közös 
európai történelmünk alapját képező sokféleségben rejlő széles lehetőségek megértésének 
előmozdítására és a félelemre alapozó narratívák ellensúlyozására. A történelmen, művészeteken és 
filozófián alapuló közös és egyben humanista örökségünket kulcsfontosságú tényezőként kell 
kiemelnünk.  
 
Az emberiség közös nyelve a művészi kifejezés, amely így hatékony eszközként szolgálhat a kultúrák 
közötti közös terek létrehozásában. A művészet lehetővé teszi számunkra, hogy megkérdőjelezzük 
megszokott látásmódunkat, kritikusan mérlegeljünk dolgokat, ösztönözzük az építő jellegű vitát, 
valamint a közös élmények és a műalkotások élvezete révén előmozdítsuk az emberek közötti 
kapcsolatokat. A művészet az egyének és a közösségek fejlődését egyaránt támogatja, ennélfogva erős 
alapot képez a demokratikus társadalmak számára. 
 
3. Pályázati feltételek 
 
3.1 Díjazható pályázók 
 
Az EGSZB civil társadalmi díjára minden, az Európai Unióban hivatalosan bejegyzett, helyi, 
regionális, országos vagy uniós szinten tevékenykedő civil szervezet pályázhat. Emellett 
magánszemélyek is díjazhatók. 
 
A civil szervezetek olyan szervezetek, melyek saját indíttatásból, szaktudásukhoz, képességeikhez és 
szerepvállalási lehetőségeikhez mérten aktívan részt vesznek közügyek alakításában. Ezek a 
szervezetek önállóan tevékenykednek, és a nagyközönségből csatlakozó tagjaik kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy részt vesznek az említett szervezetek munkájában és tevékenységeiben. 
 
Ebbe a meghatározásba beletartoznak az úgynevezett munkaerőpiaci szereplők, vagyis a szociális 
partnerek, a társadalmi és gazdasági szereplőket képviselő szervezetek, a valamilyen közös ügyért 
fellépő nem kormányzati szervezetek, például a környezetvédelmi szervezetek, az emberi jogi 
szervezetek, a fogyasztói szövetségek, a jótékonysági szervezetek, a kulturális szervezetek, az oktatási 
és képzési szervezetek stb., a közösségi alapon működő szervezetek, azaz társadalmi kezdeményezésre 
létrejött és a tagság által meghatározott célokat kitűző szervezetek, pl. ifjúsági szervezetek, családi 
szövetségek és valamennyi olyan szervezet, amelynek keretében a polgárok részt vesznek a helyi és a 
települési életben, valamint a vallási közösségek. 
 
Díjazhatók emellett az olyan szervek és struktúrák is, amelyeket valamilyen jogalkotási vagy 
szabályozási intézkedés keretében hoztak létre, illetve amelyekbe részben vagy egészében kötelező a 
belépés (pl. szakmai szövetségek). 
 
A magánszemélyek természetes személyek. Minden uniós polgár díjazható, függetlenül attól, hogy 
mely országban rendelkezik lakóhellyel. Harmadik országok állampolgárai is díjazhatók, amennyiben 
jogszerűen tartózkodnak az EU területén. Az EGSZB tagjai, a CCMI küldöttjei, az EGSZB 
alkalmazottai, továbbá az értékelő bizottság tagjai és rokonaik nem pályázhatnak. 



 

EESC-2018-02699-00-00-INFO-TRA (EN) 3/10 

 

3.2 Díjazható kezdeményezések 
 
Ennek fényében a 2018. évi civil társadalmi díj konkrét célja olyan, az EU területén megvalósított 
innovatív kezdeményezések díjazása, amelyek arra irányulnak, hogy felhívják a figyelmet az európai 
identitások sokrétűségére és gazdagságára, kiaknázzák az Európa kulturális kincseiben rejlő 
lehetőségek teljes tárházát, elősegítsék az európai kulturális örökséghez való hozzáférést és 
népszerűsítsék az európai értékeket (az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletben tartása, 
szabadság, demokrácia, egyenlőség és jogállamiság). Általánosságban meg kell jegyezni, hogy e díj 
keretében a kulturális örökséget átfogó értelemben kell tekinteni, beleértve az ipari örökséget, a 
kézműipart, a gasztronómiai örökséget, a munkakultúrát stb. is. 
 
Olyan kezdeményezésekkel lehet pályázni, amelyeket már végrehajtottak vagy folyamatban vannak. 

Nem lehet pályázni olyan tervezett kezdeményezésekkel, amelyek végrehajtása 
2018. szeptember 7-én (a pályázatok benyújtási határidejének napján) még nem kezdődött meg.  
 
Azok a tevékenységek/kezdeményezések díjazhatóak, amelyek az alábbi területek közül legalább 
egyet lefednek: 
 

• az európai értékek (az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletben tartása, szabadság, 
demokrácia, egyenlőség és jogállamiság) népszerűsítése a kultúra révén; 

• a kulturális, vallási és nyelvi sokszínűség, valamint a művészet szabadsága tiszteletben 
tartásának előmozdítása, mivel azok alapvető európai jogok; 

• a véleménynyilvánítás szabadságához, a békés célú gyülekezés szabadságához és az egyesülés 
szabadságához fűződő jogok előmozdítása minden szinten,  

• a közfigyelem felhívása Európa tágabb értelemben vett gazdag kulturális örökségére, ideértve 
tehát mind a kézzelfogható örökséget (műemlékek, épületek stb.), mind pedig a szellemi 
örökséget és annak kortárs alkotásokra (előadóművészetre, képzőművészetre, irodalomra, 
médiára stb.) gyakorolt hatását;  

• az európai értékek és a sokrétű európai identitás mint a megértés, a véleménycsere és a fejlődés 
alapjának előmozdítása a populista tendenciák, propaganda és előítélet elleni küzdelem 
érdekében; 

• az európai kulturális örökséghez való hozzáférés megkönnyítése és ösztönzése a nyilvánosság 
szélesebb és diverzifikáltabb köre számára, többek között digitális eszközök segítségével, a 
fizikai, társadalmi vagy kulturális akadályok felszámolásával vagy közönségfejlesztési 
tevékenységek révén, tekintettel a sajátos igényű emberekre is; 

• az európai kulturális örökség jelentőségének bemutatása a sokrétű európai identitás, a társadalmi 
befogadás és az integráció előmozdítása céljából, pl. oktatási és egész életen át tartó tanulási 
tevékenységeken keresztül, különös tekintettel azokra, amelyek a gyermekeket, a fiatalokat és 
az időseket, valamint a közösségeket és a hátrányos helyzetű csoportokat célozzák; 

• a kultúrával való visszaélés, vagyis annak a rasszizmus, a radikalizmus vagy a nacionalizmus 
terjesztésének eszközeként való felhasználásának megakadályozása, aktívan összpontosítva az 
európai identitásban és az európai kulturális örökségben rejlő sokszínűségre és ezen örökség 
eltérő értelmezésére; 
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• a figyelem felhívása a kultúrák teljes spektrumára, amely századokon keresztül hozzájárult és 
jelenleg is hozzájárul a sokrétű európai identitás megteremtéséhez; 

• a kultúrában valamint a kultúrák és vallások közötti párbeszédben rejlő lehetőségek 
kihasználása annak érdekében, hogy megelőzzék a konfliktusokat, valamint a különböző 
közösségek között előmozdítsák a kiegyezést és a stabilitást. 

 

4. Nevezési eljárás és határidő 
 
Nevezni az online nevezési lap kitöltésével lehet (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). 
Dokumentumokkal alátámasztott technikai problémák esetén az EGSZB kellően indokolt esetben 
lehetővé teheti a pályázók részére, hogy nevezésüket e-mailen, faxon vagy postai úton nyújtsák be.  
 
A nevezésben minden olyan információnak szerepelnie kell, amelynek alapján a zsűri: 
 

• megállapíthatja, hogy az érintett civil szervezetek vagy magánszemélyek teljesítik-e a 
pályázatra vonatkozó formai követelményeket; 

• megállapíthatja, hogy az érintett civil szervezetek vagy magánszemélyek esetében nem állnak-e 
fenn kizáró körülmény; 

• megállapíthatja, hogy az érintett civil szervezetek vagy magánszemélyek elfogadják-e a 
felelősségre, ellenőrzésekre, auditokra és az alkalmazandó jogra vonatkozó rendelkezéseket; 

• érdemben értékelheti az egyes pályázatokat az odaítélési kritériumok vonatkozásában. 
 
E célból a pályázatoknak tartalmazniuk kell a kizáró körülményekre és a pályázati kritériumokra 
vonatkozó, megfelelően kitöltött és aláírt nyilatkozatot (1. melléklet). 
 
A díj átadása előtt a pályázókat arra is felkérik majd, hogy küldjék vissza a megfelelően kitöltött és 
aláírt, jogi személyiséget igazoló űrlapot és pénzügyi adatlapot, illetve a megfelelő igazoló 
dokumentumokat. Az űrlapok a következő címeken érhetők el:  
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm  
valamint  
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-id_en.cfm  
 
A pályázatokat az EU bármely hivatalos nyelvén be lehet nyújtani. Mindazonáltal az EGSZB 
méltányolná, ha a nevezési lapot angol vagy francia nyelven kaphatná kézhez az értékelési eljárás 
felgyorsítása érdekében. 
 
A pályázó a nevezéssel tudomásul veszi és elfogadja a pályázati dokumentumokban szereplő 
feltételeket, és vállalja, hogy adott esetben lemond az általa alkalmazott általános vagy különleges 
feltételekről. 
 
A nevezések benyújtásának határideje: 2018. szeptember 7., péntek (közép-európai idő szerint) 
23:59. 
A rendszer túlterhelését megelőzendő azt javasoljuk a pályázóknak, hogy nevezésüket minél hamarabb 
nyújtsák be. 
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Egy pályázó csak egy nevezést nyújthat be. A pályázaton való részvétel ingyenes. A pályázat 
előkészítésével és elküldésével járó esetleges költségeket a pályázó viseli. 
 
A pályázók a pályázat sikeres benyújtásáról automatikus értesítést kapnak. 
 

5. Értékelés és odaítélés 
 

5.1 Az értékelés lépései 
 
Az értékelést egy 10 tagú szakértői bizottság végzi („értékelő bizottság”), melyre a pénzügyi 

szabályzatban1 lefektetett összeférhetetlenségi követelmények vonatkoznak. Az értékelés alapjául 

kizárólag a benyújtott nevezési lapon szereplő információk szolgálnak. 
 
Az EGSZB fenntartja annak jogát, hogy az értékelő bizottság tagjainak személyazonosságát titokban 
tartsa, a díj odaítélését követően azonban közzé is teheti ezt az információt. 
 
Az eljárás alatt a résztvevők nem léphetnek kapcsolatba az értékelő bizottság tagjaival semmilyen, a 
díjjal kapcsolatos indokkal. Minden ilyen kísérlet a pályázó kizárását vonja maga után.  
 
Az értékelő bizottság döntései véglegesek és kötelező erejűek, azok ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 
Az eljárás öt lépésből áll:  
 
(1) a pályázók részvételi jogosultságának ellenőrzése, 
(2) a díjra javasolt kezdeményezések díjazhatóságának ellenőrzése, 
(3) annak ellenőrzése, hogy a pályázók esetében nem állnak-e fenn a kizáró körülmények, 
(4) a díjra javasolt kezdeményezések minőségének értékelése az odaítélési kritériumok alapján,  
(5) a díj odaítélése. 
 
Az EGSZB a díjazhatóságot, a kizáró körülmények hiányát és a minőséget értékeli,nem 
szükségszerűen ebben a sorrendben. A pályázóknak a díj elnyeréséhez minden lépés során meg kell 
felelniük. A pályázók az eljárás végéig nem kapnak visszajelzést. A pályázókat amint csak lehet – de 
mindenképpen 15 naptári napon belül attól számítva, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselő 
meghozta a döntést a díj odaítéléséről (5. lépés), azaz várhatóan 2018. november végén – értesítik az 
eredményről. 
 

5.1.1 A pályázók részvételi jogosultságának ellenőrzése 
 
A pályázók a fenti 3.1. pontban foglalt követelmények teljesítése esetén jogosultak a részvételre. 
 
Valamennyi pályázónak (civil szervezetek esetében egy felhatalmazott képviselő által) aláírt és 
keltezéssel ellátott nyilatkozatot kell benyújtania (lásd az 1. mellékletet), amelyben kijelenti, hogy 
                                                      
1
 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom módosított rendelete az Unió általános költségvetésére 

alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 
2012.10.26., 1. o.). A legutóbbi egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2017. január 1-én tették közzé. 
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megfelel a díjazhatósághoz szükséges feltételeknek. Ez a nyilatkozat a kizáró körülményekről szóló 
nyilatkozat része is egyben (lásd a lenti 5.1.3. pontot). Ezért minden pályázónak csak egy nyilatkozatot 
kell tennie, amely mindkét szempontra kiterjed. 
 
Az EGSZB a nyilatkozat alapján értékeli a pályázók részvételi jogosultságát. A díj odaítélése előtt a 
pályázóknak vissza kell küldeniük a megfelelően kitöltött és aláírt, jogi személyiséget igazoló űrlapot, 
az igazoló dokumentumokkal együtt (lásd a fenti 4. pontot). 
 
Az EGSZB fenntartja a jogot arra, hogy a fent említett űrlapot és az igazoló dokumentumokat az 
értékelési eljárás során bármikor bekérhesse a pályázóktól. Ilyen esetben a pályázónak késedelem 
nélkül be kell nyújtania az űrlapot és az igazoló dokumentumokat. Amennyiben az űrlapot és az 
igazoló dokumentumokat nem nyújtják be időben, úgy az EGSZB a pályázatot elutasíthatja. 
 

5.1.2 A kezdeményezések díjazhatóságának ellenőrzése 
 
A díjra javasolt kezdeményezések díjazhatóságát az online nevezési lap alapján ellenőrzik. A díjra 
javasolt kezdeményezések a fenti 3.2. pontban foglalt követelmények teljesítése esetén díjazhatónak 
minősülnek. A pályázó egyéb tevékenységeit nem veszik figyelembe. 
 

5.1.3 A kizáró körülmények hiányának ellenőrzése 
 
Valamennyi pályázónak (civil szervezetek esetében egy felhatalmazott képviselő által) aláírt és 
keltezéssel ellátott nyilatkozatot (lásd az 1. mellékletet) kell benyújtania, amelyben kijelenti, hogy a 
pénzügyi szabályzat 106. és 107. cikkében szereplő és a nyilatkozatban felsorolt, kizárásra okot adó 
helyzetek egyike sem vonatkozik rá. 
 
Az EGSZB fenntartja a jogot arra, hogy a nyilatkozatban felsorolt igazoló dokumentumok bekérésével 
ellenőrizze, hogy a pályázóra vonatkozik-e a kizárásra okot adó helyzetek bármelyike. A pályázónak 
ilyen esetben az EGSZB által megadott határidőn belül be kell nyújtania a kért dokumentumokat. 
Amennyiben a kért dokumentumokat nem nyújtják be határidőre, az EGSZB a pályázatot elutasíthatja. 
 
A pályázó nem köteles benyújtani egy konkrét dokumentumot, ha tájékoztatja az EGSZB-t arról, hogy 
a kérdéses dokumentum valamely nyilvános adatbázison keresztül díjmentesen hozzáférhető. 
 
5.1.4 Min őség-ellenőrzés  
 
Az értékelő bizottság az alábbi odaítélési kritériumok alapján értékeli a pályázatok minőségét. Az 
értékelők csak a díjra javasolt kezdeményezéseket veszik figyelembe, a pályázó egyéb tevékenységeit 
nem. Az egyes kritériumok tekintetében nem állapítanak meg minimumküszöböt. Azok a pályázók 
azonban, akik nem érik el a teljes pontszám legalább 50%-át, tovább nem értékelhetők. 
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A díj odaítélésének szempontjai Pontszám 

1. kritérium – Fenntarthatóság 
Ez a kritérium azt értékeli, hogy mennyire képes a javasolt kezdeményezés 
Európában hosszú távú hatást kifejteni és másokat inspirálni, azaz mennyire 
alkalmazható és adaptálható más ,ugyanolyan típusú kedvezményezetteknél 
vagy más típusú kedvezményezetteknél az EU ugyanazon vagy másik 
tagállamában.  

20 pont 

2. kritérium – Részvétel és együttműködés 
Ez a kritérium egyrészt azt értékeli, hogy a javasolt kezdeményezés milyen 
mértékben vonja be aktívan a kedvezményezetteket, másrészt pedig azt, hogy 
mennyire képes a bevált gyakorlatok megosztására és a civil társadalmi díj 
aktuális témájával kapcsolatos ismeretterjesztésre. Figyelembe veszi emellett 
az egyéb érdekelt felekkel való együttműködést is. 

20 pont 

3. kritérium – Innováció 
Ez a kritérium a javasolt kezdeményezés kreativitását, egyediségét és saját 
kontextusához viszonyított innovativitását értékeli. Ebben az összefüggésben 
az innováció egyrészt új elképzeléseket jelent, másrészt meglévő megoldások 
vagy megközelítések alkalmazásának, illetve más helyzetre vagy célcsoportra 
való adaptálásának új vagy jobb módját. 

20 pont 

4. kritérium – Európai értékek 
Ez a kritérium azt értékeli, hogy a javasolt kezdeményezés mennyiben 
védelmezi aktívan az európai értékeket és mindazokat, akik napi szinten 
küzdenek egy az ezeken az értékeken alapuló Európa megvalósításáért. 

20 pont 

5. kritérium – Sokszínűség 
Ez a kritérium azt értékeli, hogyan építenek a pályázatok Európa 
sokszínűségére, illetve hogyan veszik figyelembe az esetlegesen eltérő 
történelmi és kulturális nézőpontokat annak érdekében, hogy népszerűsítsék az 
európai identitást, és a sokszínűség révén és arra alapozva erősítsék az 
összetartozás és a jelentőségteljesség érzését. 

20 pont 

Összpontszám 
100 pont 

(legalább 50 pont) 
 
5.1.5 A díj odaítélése 
 
A díjat az EGSZB ítéli oda az értékelő bizottság értékelése alapján, amely a beérkezett anyagok 
minőségének elbírálását követően szabadon dönt arról, hogy javasolja-e a díjak odaítélését. 
 
Az EGSZB legfeljebb 5 díjat ítélhet oda, az 5 legjobb pályázó számára. 
 

6. A díjjal járó pénzösszeg 
 
A bizottság legfeljebb öt díjat tervez kiosztani. Az első díj értéke 14 000 EUR. A második, harmadik, 
negyedik és ötödik díj értéke egyenként 9000 EUR. Amennyiben az első díjat holtversenyben 
megosztják több győztes között, akkor két első díj esetén ezek mindegyikének értéke 11 500 EUR, 
három első díj esetén 10 600 EUR, négy első díj esetén 10 250 EUR, öt első díj esetén pedig 



 

EESC-2018-02699-00-00-INFO-TRA (EN) 8/10 

10 000 EUR. A bizottság nem köteles mind az öt díjat odaítélni. Az EGSZB úgy is dönthet, hogy nem 
ítéli oda a civil társadalmi díjat. 
 
A díjátadó ünnepségre 2018. december 13-án kerül sor, az EGSZB plenáris ülése során. Az 
ünnepségre a győztesek két-két képviselőjét hívják meg, utazásukat és szállásukat az EGSZB szervezi, 
ennek szabályairól pedig a győzteseket idejében értesítik. 
 
A díjakat a díjátadó ünnepséget követő 30 napon belül banki átutalással fizetik ki, amennyiben a 
győztesek minden kért dokumentumot benyújtottak. A díj összegének felhasználására vonatkozó adók 
és illetékek befizetése a győztesek feladata. 
 

7. Személyes adatok 
 
A pályázati dokumentumokban szereplő személyes adatok (pl. név, cím) feldolgozása a személyes 
adatoknak közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének 
védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK rendelet értelmében 
történik. Ha a felhasználás célját külön nem tüntetik fel, akkor a pályázat versenyszabályokkal 
összhangban történő értékeléséhez kért válaszokat, illetve személyes adatokat a kommunikációs 
osztály kizárólag e célból dolgozza fel. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó részletes 
információk mellékelve találhatók (2. melléklet). 
 
A pályázók személyes adatai rögzítésre kerülhetnek a korai felismerési és kizárási rendszerben 
(EDES), amennyiben a költségvetési rendelet 106. cikkében, illetve a nyilatkozatban felsorolt 
helyzetek valamelyike fennáll. További információk a következő honlapon található (angol nyelvű) 
adatvédelmi nyilatkozatban olvashatók: 
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm. 
 

8. Közzétételi követelmények 
 
A pályázók a fenti 7. pont sérelme nélkül feljogosítják az EGSZB-t arra, hogy bármilyen nyelven, 
tetszőleges eszközzel és eljárással nyilvánosságra hozza a pályázók nevét, tevékenységeit és a 
győztesek által elnyert díjak értékét. 
 
A győztesek a díjjal elismert tevékenységre vonatkozó közleményeikben vagy publikációikban jelzik, 
hogy a tevékenység elnyerte az EGSZB civil társadalmi díját. Ez a kötelezettség a díj odaítélésének 
napjától számított egy évig áll fenn. 
 

9. Felelősség 
 
A pályázók a díj vonatkozásában végrehajtott tevékenységeikkel kapcsolatos panaszok tekintetében 
kizárólagos felelősséggel rendelkeznek. 
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10. Vizsgálatok és ellenőrzések 
 
A győztesek a verseny és az odaítélt díj vonatkozásában elfogadják az EGSZB, az Európai Csalás 
Elleni Hivatal (OLAF) és a Számvevőszék által végzett ellenőrzéseket és auditokat, illetve a fenti 
8. pontban foglaltak szerinti közzétételi kötelezettségeket. 
 
11. Alkalmazandó jog, panaszok és illetékes bíróság 
 
A civil társadalmi díjra az uniós jog az irányadó, szükség esetén kiegészítve Belgium nemzeti jogával. 
 
A díj odaítélési eljárásával kapcsolatos észrevételeket a díjat odaítélő hatósághoz lehet benyújtani. 
 
A hivatali visszásságokra vonatkozó panaszokat az európai ombudsmannál lehet benyújtani attól a 
naptól számított két éven belül, amikor a panaszosnak a panasz alapjául szolgáló tények tudomására 
jutottak (lásd: http://www.ombudsman.europa.eu), és azt követően, hogy az ügy rendezése érdekében 
először az EGSZB-hez fordult. 
 
E díjjal kapcsolatos ügyekben az illetékes bíróság az Európai Unió Törvényszéke: 
 

Törvényszék  
Rue du Fort Niedergrünewald 
L-2925 Luxembourg  
Tel.: +352 43031  Fax: +352 4303 2100 
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu 
URL: http://curia.europa.eu 

 
A fellebbezések benyújtásával kapcsolatban a fenti címen lehet tájékoztatást kérni.  
 
12. Szankciók 
 
A hamis nyilatkozatot (ld. 1. melléklet) tevő, illetve szabálytalanságot vagy csalást elkövető pályázók 
a díj értéke 2–10%-ának megfelelő pénzügyi szankcióval, illetve az uniós költségvetésből 
finanszírozott valamennyi szerződésből, támogatásból és versenyből való kizárással büntethetők a 
költségvetési rendelet 106. cikkében megállapított feltételekkel összhangban. 
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13. További információk 
 
További információkat a következő címen kaphat: 
 
Anna Comi, az EGSZB Kommunikációs Főosztályának titkársága 
Tel.: +32 2 546 93 67 
 
vagy 
 
Chantal Hocquet, az EGSZB Kommunikációs Főosztályának titkársága 
Tel.: +32 2 546 92 99 
 
Tájékoztatás a következő címen is kérhető: civilsocietyprize@eesc.europa.eu. 
 
A más pályázók számára is releváns kérdéseket és válaszokat az EGSZB weboldalának a civil 
társadalmi díjjal foglalkozó oldalán is közzétesszük (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). Az 
EGSZB javasolja, hogy naprakész információkért a pályázók rendszeresen ellenőrizzék a pályázat 
weboldalát. 
 

_______________ 


