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1) Ievads
Konkurss par Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvu tiek rīkots kopā ar Āhenes pilsētas
Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fondu. Tā tiek pasniegta katru gadu — vispirms tiek
noteikti valsts uzvarētāji un tad centrālā Eiropas žūrija paziņo trīs labākos projektus
Eiropas līmenī.

2) Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas konkursa mērķi
Eiropas Parlaments un Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonds aicina
jauniešus no visām ES dalībvalstīm piedalīties konkursā par ES attīstības, integrācijas un
Eiropas identitātes jautājumiem.

Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balva tiek piešķirta par projektiem, kas:
 veicina Eiropas un starptautisko sapratni;

 veicina kopīgu Eiropas identitātes un integrācijas sajūtu;

 nodrošina paraugu jauniešiem, kas dzīvo Eiropā, un piedāvā praktiskus piemērus no
eiropiešu dzīves, kuri dzīvo kopā kā viena kopiena.

3) Iesaistīto projektu veidi
Šie projekti var attiekties uz dažādu jaunatnes pasākumu organizēšanu, jauniešu apmaiņas
programmām vai Eiropas mēroga tiešsaistes projektiem.

Projektiem, kas iesniegti konkursam, ir jāsākas un:

a) jānoslēdzas kalendārā gada (12 mēnešu) laikā līdz norādītā pieteikumu iesniegšanas
termiņa beigām vai

b) vēl joprojām jānotiek.

4) Dalības nosacījumi

Dalības atteikšana



Turpmāk uzskaitītie projekti nedrīkst piedalīties:

 projekti, kurus iesniegušas personas, kas strādā Eiropas iestādēs vai Āhenes
pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fondā;

 akadēmiski zinātniskie darbi un publikācijas;

 projekti, kas vairāk nekā 50 % finansējuma saņem no ES iestādēm, izņemot
gadījumus, kad šis finansējums ir paredzēts tikai projekta sākšanai vai sedz
tikai programmas pašreizējos izdevumus, piemēram, dalībnieku izmaksas,
savukārt projekta sagatavošana, īstenošana un novērtēšana tiek veikta
brīvprātīgi. Šādā gadījumā jāsniedz attiecīga papildu informācija;

 projekti, kas jau ir saņēmuši apbalvojumu, ko piešķīrusi kāda Eiropas iestāde.
Tas attiecas arī uz trīs pēdējiem uzvarētājiem iepriekšējos Eiropas jaunatnes
Kārļa Lielā balvas konkursos;

 projekti, kas iesniegti personīgi vai pa pastu, un projekti, kas iesniegti kopā ar
nepilnīgiem pieteikumiem vai kam pieteikumi iesūtīti vairākās daļās;

 projekti, kas vēl nav sākti.

Pretendentu atlase

Pretendentiem ir jābūt vecumā no 16 līdz 30 gadiem.

Dalībniekiem ir jābūt vienas no 28 Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem vai
iedzīvotājiem.

Dalībnieki var pieteikties individuāli vai grupās; grupu vai vairāku valstu projektus var
iesniegt tikai vienā valstī.

Pieteikumus var aizpildīt visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Projektu vērtēšana
Projekti tiks vērtēti saskaņā ar šādiem kritērijiem.

 Projektiem jāatbilst konkursa mērķiem: jāveicina Eiropas un starptautiskā
sapratne, jāveicina Eiropas identitātes veidošana un jāsniedz praktiski piemēri par
Eiropas iedzīvotājiem kā vienotu kopienu.

 Priekšroka tiks dota tiem projektiem, kurus kopīgi sagatavojuši jaunieši, kas
pārstāv vairākas dalībvalstis.

 Īpaša uzmanība tiks pievērsta projektiem, kas īstenoti brīvprātīgi.



5) Informācija par pieteikumu
Visos pieteikumos jāiekļauj šāda informācija:

 projekta nosaukums;

 pretendenta uzvārds, vārds un organizācijas nosaukums (attiecīgā gadījumā);

 dzīvesvietas valsts;

 valstspiederība;

 dzimšanas datums;

 e-pasta adrese;

 tālruņa numurs;

 tīmekļa vietne (ja ir);

 pilns projekta apraksts;

 kopsavilkums angļu, franču vai vācu valodā;

 deklarācija par ES finansējumu (ja tāds saņemts).

Pieņems tikai tos projektus, kas iesniegti, izmantojot pieteikuma veidlapu tīmekļa
vietnē.

6) Orientējošs grafiks un atlases process
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 20. februāris. Pieteikuma veidlapa
pieejama Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas tīmekļa vietnē
(www.charlemagneyouthprize.eu). Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas konkursa
uzvarētāji tiks atlasīti divos posmos. Sīkāku informāciju par balvu var saņemt, nosūtot e-
pasta vēstuli Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas sekretariātam: European-charlemagne-
youth-prizemailto:@ep.europa.eu.

Pirmais posms: dalībvalstu atlases komisijas, kuru sastāvā ir vismaz divi Eiropas
Parlamenta deputāti un viens jaunatnes organizāciju pārstāvis, katrā no 28 dalībvalstīm
līdz 2017. gada 15. martam noteiks valsts mēroga uzvarētāju.

Otrais posms: Eiropas žūrija, kas sastāv no trim Eiropas Parlamenta deputātiem, Eiropas
Parlamenta priekšsēdētāja un četriem Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas
fonda pārstāvjiem, līdz 2017. gada 27. aprīlim izraudzīsies trīs uzvarētājus no
28 projektiem, kurus iesniegušas valstu žūrijas.

Eiropas žūrijas lēmums ir galīgs. Žūrijai ir tiesības noraidīt pieteikumus, kas neatbilst
konkursa prasībām.



7) Balva
Balva par labāko projektu ir EUR 7500, par otro vietu — EUR 5000 un par trešo vietu —
EUR 2500.

Uz apbalvošanas ceremoniju, kas notiks Āhenē (Vācijā) 2017. gada 23. maijā, tiks
uzaicināti 28 atlasīto nacionālo projektu pārstāvji.

Balvas par trim labākajiem projektiem pasniegs Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un
Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonda pārstāvis.

Papildus balvai laureāti tiks uzaicināti viesoties Eiropas Parlamentā (Briselē vai
Strasbūrā).

8) Juridisks paziņojums
Autortiesības

Eiropas Parlamentam un Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fondam ir
tiesības izmantot iesniegtos materiālus informācijā, publikācijās plašsaziņas līdzekļos
un reklāmās.

Atbildība

Konkursa rīkotāji nav atbildīgi par šī konkursa atcelšanu, atlikšanu vai citām
izmaiņām, ja tās notiek neparedzētu apstākļu dēļ. Ļoti ieteicams pieteikumu
iesniegšanu neatlikt līdz pēdējam brīdim. Lēns interneta savienojums, serveru
problēmas vai citas grūtības, kuras rīkotāji nevar ietekmēt, var aizkavēt pieteikuma
iesniegšanu paredzētajā termiņā.

Noteikumu pieņemšana

Piedaloties šajā konkursā, konkursa dalībnieki pilnībā piekrīt minētajiem dalības
noteikumiem.


