
 
Câștigătorii naționali ai Premiului Charlemagne
pentru tinerii europeni 2022
 
Tinerii între 16 și 30 de ani care lucrează la un proiect cu dimensiune europeană pot
candida la Premiul Charlemagne și câștiga fonduri pentru a-și concretiza inițiativa.
 

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni, organizat de către Parlamentul European și
Fundația Internațională pentru Premiul Charlemagne din Aachen, este acordat în fiecare an
proiectelor cu o puternică dimensiune europeană realizate de tineri. Peste 4250 de proiecte au
concurat pentru obținerea premiului.
 
Câștigătorul național 
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Primul pas în procesul de premiere este numirea câștigătorilor naționali. 
 
În 2022 juriul a ales din România proiectul EUROSFAT 2021, pentru organizarea celui mai
mare forum dedicat afacerilor UE din această țară. Acest forum facilitează un dialog direct și
deschis între cetățeni și principalii actori și factori de decizie naționali și europeni.
 
 
Aflați mai multe despre toate celelalte proiectele naționale câștigătoare.
 
 
 
Premiul 
 
Cele trei proiecte câștigătoare sunt alese dintre cele 26 de proiecte nominalizate de juriile
naționale din fiecare stat UE. Premiul întâi este de 7500 EUR, al doilea de 5000 EUR și al
treilea de 2500 EUR. Dacă situația o va permite, la ceremonia de decernare din 24 mai 2022
vor fi invitați la Aachen, în Germania, reprezentanți ai tuturor laureaților naționali.
 
 
Regulile
 
Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
 

să promoveze înțelegerea europeană și internațională; 
să favorizeze dezvoltarea unui sentiment comun de identitate și integrare europeană; 
să servească drept model pentru tinerii din Europa; 
să  ofere  exemple  concrete  de  europeni  care  trăiesc  împreună  ca  o  singură
comunitate.
 

Află mai multe informații pe site-ul premiului.
 
Dacă ai întrebări ne poți contacta la: youth@ep.europa.eu.
 
 
Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni 2021
 
În 2021 premiul întâi a revenit proiectului ceh Fakescape, care folosește jocurile pentru a-i
învăța pe tineri cum să gândească critic și să discearnă știrile false.
 
 
Citește mai multe despre câștigătorii edițiilor 2020 și 2021 ai Premiului Charlemagne pentru
tinerii europeni
 
 
Rețele sociale 
Participă la discuții pe rețelele sociale folosind eticheta hashtag #ECYP2022.
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https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/resource/static/files/project%20summary%202022/ecyp-project-summaries-2022.pdf
https://www.eurosfat.ro/
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/ro/winners-2022.html
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/ro/
mailto:ECYP2021@EP.europa.eu
https://www.fakescape.cz/en
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20210923STO13420/premiul-charlemagne-pentru-tineret-castigatorii-din-2021-si-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20210923STO13420/premiul-charlemagne-pentru-tineret-castigatorii-din-2021-si-2020


Calendar
• Termen limită pentru înscrieri: 13 februarie 2022

• Selecția câștigătorilor naționali: 20 martie

• Evaluarea juriului european: din 20 martie până pe 11 aprilie 2022

• Ceremonia de decernare din  Aachen: 24 mai 2022

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni
Facebook
Twitter
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https://www.facebook.com/CharlemagneYouthPrize
https://twitter.com/euyouthprize

