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Προκήρυξη  Βραβείου  Καρλομάγνου  για  τη
Νεολαία  2015
Κύπρος - [16-12-2014 - 15:00]

 
Ξεκίνησε  την  Τρίτη  2  Δεκεμβρίου,  ο  διαγωνισμός  για  το  Ευρωπαϊκό  Βραβείο
Καρλομάγνου για τη Νεολαία 2015.  Για  όγδοη συνεχόμενη χρονιά,  το βραβείο
απονέμεται  σε  νέους  που  έχουν  αναπτύξει  προγράμματα  που  προάγουν  την
κατανόηση μεταξύ  των λαών των Ευρωπαϊκών κρατών.  Η  προθεσμία  για  την
υποβολή των προγραμμάτων είναι  η  2α  Φεβρουαρίου  2015.
 
Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνος για τη Νεολαία, το οποίο διοργανώνεται από κοινού
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του
Άαχεν, απονέμεται σε προγράμματα ή έργα που πραγματοποιούνται από άτομα ηλικίας
μεταξύ 16 και 30 ετών.
 
Τα βραβευμένα προγράμματα ή έργα θα πρέπει να χρησιμεύουν ως πρότυπα για τους
νέους που ζουν στην Ευρώπη και να προσφέρουν πρακτικά παραδείγματα Ευρωπαίων
που ζουν μαζί ως μία κοινότητα.
 
Μεταξύ των προγραμμάτων που έχουν βραβευθεί στο παρελθόν συμπεριλαμβάνονται
δραστηριότητες που έχουν σχέση με προγράμματα ανταλλαγής νέων, καλλιτεχνικά ή
διαδικτυακά έργα με Ευρωπαϊκή διάσταση.
 
Βραβεία €10.000
 
Στα τρία βραβευμένα έργα (τα οποία θα επιλεχθούν μέσα από τα 28 συνολικά έργα που
θα προταθούν εκ μέρους των εθνικών κριτικών επιτροπών) θα απονεμηθούν τα χρηματικά
έπαθλα των € 5.000, € 3.000, και € 2.000 αντίστοιχα. Οι νικητές θα προσκληθούν επίσης
να  επισκεφθούν  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  στις  Βρυξέλλες  ή  στο  Στρασβούργο  το
φθινόπωρο του  2015.
 
Οι εκπρόσωποι των 28 εθνικών βραβευμένων έργων θα κληθούν να παραστούν στην
τελετή απονομής του Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία και στην τελετή απονομής
του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου της πόλης του Άαχεν κατά τη διάρκεια τετραήμερου
ταξιδιού τους στο Άαχεν το Μάιο του 2015.
 
Νικητές 2014
 
Το  2014,  το  πρώτο  βραβείο  απονεμήθηκε  στο  δανέζικο  ταξιδιωτικό  πρόγραμμα  "Η
Ευρώπη μας"  κατά την τελετή απονομής του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου στο
Πανεπιστήμιο του Άαχεν,  που έλαβε χώρα στις  27 Μαΐου 2014.
 
Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στο Συνέδριο Νεολαίας "JouwDelft & Co" από την
Ολλανδία,  ενώ  το  τρίτο  βραβείο  δόθηκε  στο  "Employment4U",  ένα  εκπαιδευτικό
πρόγραμμα  από  την  Κύπρο.
 
Οι εκπρόσωποι των τριών βραβευθέντων έργων προσκλήθηκαν στις Βρυξέλλες για να
συναντήσουν τον Πρόεδρο Σούλτς καθώς και άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2014.
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Έναρξη του διαγωνισμού και διαδικτυακές αιτήσεις: 2 Δεκεμβρίου 2014 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Φεβρουαρίου 2015 
Επιλογή των 28 έργων από τις εθνικές κριτικές επιτροπές: 13 Μαρτίου 2015 
Επιλογή των τριών έργων που θα βραβευτούν από την Ευρωπαϊκή κριτική
επιτροπή:  23 Απριλίου 2015 
Τελετή απονομής στο Άαχεν: 12 Μαΐου 2015
 

 
 
Επικοινωνία 
 
Αλεξάνδρα ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ
STR: (+33) 3 881 64217
PORT: (+357) 99 697 500
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