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Krajowi zwycięzcy Nagrody dla Młodzieży im. 
Karola Wielkiego  2023

Młodzi ludzie w wieku 16-30 pracujący nad projektem o wymiarze unijnym mogą walczyć 
o Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2023. Poznaj tegorocznych krajowych 
zwycięzców.

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego.

Parlament Europejski i Międzynarodowa Fundacja Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie 
co roku przyznają Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego projektom młodych ludzi z 
mocnym wymiarem unijnym.

Od 2008 r. o nagrodę ubiegało się łącznie ponad 5000 projektów.
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Nagroda
Trzy zwycięskie projekty zostaną wybrane spośród 26 projektów nominowanych przez krajowe 
jury w krajach UE. Pierwsza nagroda wynosi 7500 euro, druga 5000 euro, a trzecia 2500 euro.

Przedstawiciele wszystkich 26 zwycięskich krajowych projektów zostaną zaproszeni do 
Akwizgranu (Niemcy) na ceremonię wręczenia nagród.

Zwycięzcy krajowi
Jury w Polsce wybrało inicjatywę Ratownictwo bez granic. Celem projektu jest utrwalenie, 
pogłębienie i nadanie nowych form współpracy pomiędzy mieszkańcami polskich, niemieckich i 
czeskich gmin oraz wzmocnienie partnerstwa na poziomie społeczności lokalnej pomiędzy 
różnymi organizacjami strażackimi. 

Poznaj krajowych zwycięzców Europejskiej Nagrody dla Młodzieży m. Karola Wielkiego 
2023.

Zasady
O nagrodę mogą ubiegać się projekty spełniające następujące kryteria:

Wspierające europejskie i międzynarodowe porozumienie.• 
Wspierające rozwój wspólnego poczucia europejskiej tożsamości i integracji.• 
Służące jako wzór do naśladowania dla młodych ludzi mieszkających w Europie.• 
Podające praktyczne przykłady Europejczyków żyjących razem jako jedna 
społeczność.

• 

 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Nagrody dla Młodzieży im. 
Karola Wielkiego. 
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Harmonogram

2 lutego 2023 r.: termin składania wniosków• 

Marzec 2023: wybór krajowych zwycięzców• 

ogłoszenie europejskich zwycięzców i ceremonia wręczenia nagród 
w Akwizgranie: 12 maja

• 

Nagroda dla młodzieży im. Karola Wielkiego 2022
W 2022 roku pierwszą nagrodę zdobyła „Orquestra Sem Fronteiras" (Orkiestra Bez Granic) z 
Portugalii. Ta inicjatywa wspiera współpracę transgraniczną między Portugalią a Hiszpanią 
poprzez muzykę w wykonaniu młodych talentów mieszkających w obu krajach, aby złagodzić 
nierówności społeczne i kulturowe.

Dowiedz się więcej z naszego artykułu na temat zeszłorocznych zwycięzców.

Media społecznościowe
Dołącz do dyskusji w mediach społecznościowych za pomocą hasztagu #ECYP2023.

Więcej o Nagrodzie dla Młodzieży im. Karola 
Wielkiego

Facebook• 
Instagram• 
Twitter• 
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