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1. Auhinna põhjendus ja eesmärgid 

Euroopa Liidu mõistmist ja tundmist käsitleva uuringu tulemused on murettekitavad. 

Näiteks: 

 56% eurooplastest leiab, et nad ei ole ELi puudutavate küsimustega hästi kur-

sis1; 

 39% eurooplastest ei mõista, kuidas Euroopa Liit toimib; 

 vaid 35% 14-aastastest õpilastest teab, kes hääletavad Euroopa Parlamendi 

saadikute valimisel; 

 Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimistel osalesid vähem kui pooled alla 24-

aastastest hääleõiguslikest noortest (42%).  

 

Kuigi noored kuulevad Euroopa Liidu kohta eri allikatest, on koolidel keskne roll 

selles, mida noored eurooplased liidu kohta õpivad. Koolid võivad aidata suurendada 

kriitilist teadlikkust Euroopa Liidust ja tugevdada Euroopa Liitu kuulumise tunnet. 

Just seepärast tegi Euroopa Parlament ettepaneku anda välja „Jan Amos Comeniuse 

auhind kvaliteetse õppe eest Euroopa Liidu valdkonnas“2. Auhinnaga soovitakse 

soodustada, toetada ning tunnustada ja tõsta esile selliste koolide tööd, kus: 

 aidatakse õpilastel inspireerival moel omandada häid teadmisi ja head 

arusaamist Euroopa Liidust: selle ajaloost, selle põhiväärtustest ja 

eesmärkidest, selle tegevusest ja poliitikast, selle institutsioonide toimimisest 

ja otsustamisprotsessidest; 

 kutsutakse oma õpilasi üles kriitiliselt arutlema Euroopa mineviku, 

oleviku ja tuleviku ning Euroopa Liidu eeliste ja probleemide üle; 

 suurendatakse õpilaste motivatsiooni osaleda demokraatlikes 

protsessides, mis kujundavad Euroopa Liidu tulevikku ja õpilaste hulgas 

austust liidu põhiväärtuste vastu. 

Samal eesmärgil kutsus nõukogu oma 2018. aasta soovituses ühiste väärtuste, kaa-

sava hariduse ja õpetamise Euroopa mõõtme edendamise kohta3 liikmesriike üles 

suurendama jõupingutusi, et edendada ELi lepingu artiklis 2 sätestatud ühiseid väärtu-

si4. Soovitusega seati ELi kohta teadmiste andmine ja nende saamine selgelt poliit-

ilisse tegevuskavasse. 

                                           
1 Eurobaromeetri standarduuring nr 90, sügis 2018. 

2 Jan Amos Comeniuse auhind kvaliteetse õppe eest Euroopa Liidu valdkonnas kuulutatakse välja fi-
nantsmääruse* IX jaotise alusel ning see on ette nähtud hariduse, spordi ja kultuuri valdkonna katseprojek-
tide ja ettevalmistavate meetmete rakendamist käsitleva 2019. aasta tööprogrammiga,** mis avaldati 
12. märtsil 2019. 

* EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 18. juuli 2018. aasta MÄÄRUS (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsi-
tleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 
1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 
1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012. 

** https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01) 

4 Inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähe-
muste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01)
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Sibius toimunud kohtumisel esitatud teatises Euroopa 2019. aasta mais5 rõhutas Eu-

roopa Komisjon taas, kui oluline on suurendada kodanike teadmisi EList, sealhulgas 

ELi kohta õpetamise ja õppimise kaudu kõigil haridustasanditel. 

Euroopa Liidu kohta õpetamise head tavad on olemas kogu ELis. Neid tuleb tun-

nustada. See auhind aitab leida Euroopa Liidu kohta õpetamise hea tava näite igast 

ELi liikmesriigist ning tunnustada neid tavasid. Tänu sellele auhinnale tuuakse need 

edukad tavad esile, aidatakse neid levitada ning seatakse need samas liikmesriigis ja 

mujal asuvatele koolidele eeskujuks. 

Selleks antakse konkursi tulemusel eraldi osadena välja kuni 28 auhinda, igaüks 

suuruses 8000 eurot. Iga ELi liikmesriigi kohta antakse üks auhind.  

Auhinnad antakse koolidele, kus kasutatakse kaasavaid ja mõjusaid viise, et suuren-

dada õpilaste teadmisi ja arusaamist Euroopa Liidust, näiteks: 

 tegevusi, mis võimaldavad õpilastel kogeda Euroopa tasandi 

koostööd; 

 aktiivseid ja osalemispõhiseid õpetamismeetodeid; 

 tegevusi, mis on hästi lõimitud õppekavasse ning ühendavad eri teema-

valdkondi ja muud koolitegevust; 

 tegevusi, mis jõuavad laiema koolikogukonnani; 

 tegevusi, mida korraldatakse regulaarselt ja mis näitavad kooli võetud ko-

hustust jätkata Euroopa Liidu kohta õpetuse andmist inspireerival moel. 

 

2. Kes võib osaleda – osalemiskriteeriumid 

1) Konkurss on avatud ainult põhi- ja keskkoolidele (ISCEDi 2. ja 3. tase)6, 

mis on asutatud ja mille asukoht on Euroopa Liidus.  Ainult ISCEDi 0. ja 1. tase-

me õpet pakkuvad koolid osaleda ei või. 

2) Kandideerida ei või üksikisikud (sh üksikud õpetajad); kandideerida võivad ainult 

koolid7. 

3) Osaleda ei või koolid, kes on saanud ELi rahalist toetust või Euroopa Liidu insti-

tutsioonidelt muu auhinna samasuguse töö või tegevuse eest, mille alusel 

nad seda auhinda taotleksid. Auhinnakonkursil võivad aga osaleda koolid, kes 

on saanud ELi toetust või auhinna muu töö eest (mis erineb tööst, mille alusel 

nad seda auhinda taotleksid). 

                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf, (lk 51). 

6ISCED on rahvusvaheline ühtne hariduse liigitus. Olenevalt riigi haridussüsteemist ei pruugi mõnes ELi 
liikmesriigis koolid täpselt vastata üheleainsale ISCEDi tasemele, vaid üks kool võib hõlmata mitut ISCEDi 
taset. Siinsel konkursil võivad koolid osaleda vaid tööga, mis on tehtud või mida praegu tehakse klassidega, 
mis vastavad ISCEDi 2. ja/või 3. tasemele. 

Täpsemat teavet ISCEDi tasemete ja kooliklasside vastavuse kohta ELi liikmesriikides saab järgmisest Eu-
roopa haridussüsteemide struktuuri kirjeldavast dokumendist: European Commission/EACEA/Eurydice, The 
Structure of the European Education Systems 2018/2019 – Schematic Diagrams, Eurydice Facts and Fig-
ures, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2019. 

7 Need võivad olla (ISCEDi 2. ja 3. tasemel) üld-, kutse- või tehnikaharidust või muud liiki haridust pak-
kuvad koolid, tingimusel et ELi liikmesriigi haridusasutused on neid ametlikult tunnustanud 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2018_19.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2018_19.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2018_19.pdf
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4) Kandideerida ei või koolid, mille tegevust rahastatakse ELi eelarvest. 

5) Iga kool saab esitada ainult ühe kandideerimistaotluse.  

6) Töö/tegevus, mille alusel kool auhinda taotleb, peab olema toimunud kas 

2018/2019. või 2019/2020. õppeaastal ja igal juhul enne kandideerimis-

taotluste esitamise tähtaega. Kandideerida ei või tööde alusel, mis on alles 

ettevalmistamisel või mida ei ole taotluse esitamise tähtajaks tehtud. Kan-

dideerida võib tööde alusel, mida hakati nende kahe kooliaasta jooksul ellu viima 

ja mida kandideerimistaotluse esitamise ajal veel tehakse/ellu viiakse. 

Osalemiskriteeriume tuleb täita kogu auhinnakonkursi vältel kuni selle ajani, mil 

komisjon on teinud otsuse, kellele auhind anda8. 

 

 

3. Auhinna andmise kriteeriumid 

Taotlejad peavad saama kokku vähemalt 70 punkti 100st. 

Auhind antakse iga liikmesriigi võitjaks tunnistatud kandideerimistaotlusele, mis 

vastab kõige paremini punktis 1 esitatud eesmärkidele. Taotlusi hinnatakse osadena 

iga liikmesriigi kohta eraldi ja järgmiste kriteeriumide alusel: 

 

1. KRITEERIUM: töö/tegevuse kvaliteet ja asjakohasus   
   (kuni 50 punkti) 

1) Kas auhinnale kandideeriv töö/tegevus on otseselt seotud auhinna eesmärkide-

ga? 

2) Kas auhinnale kandideeriv töö/tegevus on oma ulatuse poolest ambitsioonikas? 

3) Kas auhinnale kandideeriv töö/tegevus on objektiivne ja tõenduspõhine ning 

selles on tagatud tasakaal eri vaatenurkade vahel? 

4) Kas õpetamismeetodid on kaasavad? Kas need on aktiivsed ja 

osalemispõhised? Kas need võimaldavad selle kooli õpilastel kogeda Euroopa 

tasandi koostööd? 

5) Kas auhinnale kandideeriv töö/tegevus sisaldab uuenduslikke elemente või 

selles kombineeritakse olemasolevaid lähenemisviise uuenduslikul viisil? 

 

2. KRITEERIUM:  töö/tegevuse mõju ja ulatus (kuni 50 punkti) 

1) Kas auhinnale kandideerivasse töösse/tegevusse kaasati märkimisväärne arv 

õpilasi? Kas kandideerimistaotluses on selle kohta tõendeid? 

2) Kas auhinnale kandideeriv töö/tegevus on taotluse esitanud kooli alaline või 

püsiv tegevus? Kas see on taotluse esitanud kooli õppekava lahutamatu osa? 

3) Kas auhinnale kandideerival tööl/tegevusel on hea ülekanduv mõju taotluse esi-

tanud kooli üldisele koolikultuurile ja potentsiaal anda eeskuju sama liikmesriigi 

teistele koolidele? 

                                           
8 Suurbritannia taotlejatele: osalemiskriteeriumid peavad olema täidetud kuni selle ajani, mil Euroopa 
Komisjon on auhinnaotsuse teinud (mis toimub üsna pea pärast taotluste hindamist). Kui Ühendkuningriik 
lahkub EList enne auhinnaotsuse tegemist ega ole sõlminud ELiga lepingut, millega tagatakse, et Suurbri-
tannia taotlejad on jätkuvalt osalemiskõlblikud, kaob Ühendkuningriigi koolidel õigus seda auhinda saada. 
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4) Kui hästi on võimalik auhinnale kandideerivat tööd/tegevust üle kanda sama 

liikmesriigi ja muude EL liikmesriikide teistesse koolidesse, neile laiendada või 

neis sünergia loomiseks või üldiselt kasutada, ilma et see piiraks autoriõigusi? 

5) Kas kool on teinud midagi selleks, et laiendada koolis Euroopa Liidu kohta 

omandatud teadmisi ja arusaamist väljapoole kooli laiemale kogukonnale? 

 

Eeldatakse, et taotlejad esitavad konkreetse ja mõõdetava tõendusmaterjali selle 

kohta, milline mõju on või on olnud auhinnale kandideerival tööl, koos asjakohaste 

saavutusnäitajatega, nagu näiteks töös/tegevuse osalevate õpilaste arv. 
 

 

4. Kandideerimistaotlus ja selle esitamine, tähtajad ja 
hindamismenetlus 

Menetluse esialgne ajakava on järgmine:  

Etapid Konkreetne kuupäev ja kellaaeg 
või kavandatud ajavahemik 

Kandideerimiskutse avaldamine 2019. aasta november 

Kandideerimistaotluste esitamise tähtaeg    6. veebruar 2020 kell 17.00 Kesk-
Euroopa aja järgi 

Kandideerimistaotluste hindamine  2020. aasta märts/aprill 

Taotlejate teavitamine 2020. aasta aprill/mai 

Auhindade andmine 2020. aasta mai 

 

Kandideerimistaotlused tuleb esitada (üksnes) elektrooniliselt. 

Kui taotlusvormi kohustuslikud osad ei ole nõuetekohaselt täidetud, on taotlus 

mittetäielik ja seda käsitatakse vastuvõetamatuna. 

Pärast tähtaja möödumist ei ole lubatud teha taotlusse (sh videosse, mille taotlejad 

peavad esitama) muudatusi ega täiendusi.  

Teatavate aspektide selgitamiseks võib komisjon võtta taotlejaga ühendust pärast 

tähtaega. 

Ärge jätke taotluse saatmist viimasele päevale ega saatke seda viimastel tundidel en-

ne tähtaega. Võivad tekkida tehnilised probleemid, mille tõttu võib juhtuda, et taotlust 

ei saa tähtaja jooksul esitada. 

Korduma kippuvad küsimused (koos vastustega) leiab konkursi veebilehelt.   

Taotlejad võivad saata küsimused e-posti aadressile eac-janamoscomenius-

prize@ec.europa.eu kuni reedeni, 31. jaanuarini 2020. Võib juhtuda, et pärast 

seda kuupäeva laekunud küsimustele ei jõuta enne kandideerimistaotluste esitamise 

tähtaja möödumist vastata.  

Euroopa Komisjon nimetab sõltumatud välishindajad, kes hindavad taotlusi ja annavad 

nõu Euroopa Komisjonile, kelle ülesanne on valida välja võitjad. 

Auhinnatunnistused antakse üle 2020. aastal. See võib aset leida auhinnatseremooni-

atel, mis toimuvad liikmesriikides 9. mai pidustuste raames. 
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Võitjaid võidakse tulevikus kutsuda osalema Euroopa Komisjoni või teiste ELi institut-

sioonide korraldatavatel avalikel üritustel. 

Kuigi taotluse koostamise ja saatmise eest vastutavad osalevad koolid,9 võivad kooli 

taotluse ettevalmistamisel abilistena koostööd teha kõik koolielus osalejad (koolidi-

rektor, õpetajad, õpilased ja muud osalejad, kellega kool teeb koostööd, et parandada 

ELi kohta õpetamist koolis, näiteks vabaühendused, sihtasutused, ülikoolid, 

lapsevanemad). 

 

Kandideerimistaotlus koosneb kahest osast: 

1. OSA: kooli esitatav teave elektroonilises taotlusvormis, mis on kättesaadav 

auhinnakonkursist teatamise veebisaidil.  

Kuigi taotlusvorm on vaid inglise keeles, saavad taotlejad koostada taotluse oma 

keeles10. Ka muu teave või materjal, mille taotleja soovib esitada oma taotlusega koos 

või taotluses esitatud linkide kaudu, võib olla taotleja keeles. Siia kuulub igasugune 

teave auhinnale kandideeriva töö/tegevuse tegeliku sisu kohta (nt tunnikavad ja 

õppematerjal ning materjal, mida kasutatakse koolis ELi kohta õpetamiseks ja 

õppimiseks). 

Taotlusvormil saab esitada vaid piiratud hulgal teavet auhinnale kandideeriva töö või 

tegevuse kohta. Seepärast saab lisaks tekstikastidesse trükitavale tekstile esitada 

taotlusvormil (eraldi lahtris) ühe või mitu veebilinki, kust hindajatel on võimalik leida 

rohkem teavet auhinnale kandideeriva töö või tegevuse kohta. Pange tähele, et kõik 

veebilingid, mis ei tööta / on aegunud / nõuavad liikmesust ja salasõna, loetakse ke-

htetuks ning neid ei võeta arvesse11. 

Taotlejatel ei ole lubatud oma taotluse täiendamiseks saata Euroopa Komisjonile lis-

ateavet või materjale e-posti või posti teel ega muul viisil; sellisel viisil saadetud ma-

terjale arvesse ei võeta. 

 

2. OSA: video (ainult üks video)  

Video on kandideerimistaotluse lahutamatu osa. Selle peamine eesmärk on näidata, 

mida ja kuidas õpivad õpilased Euroopa Liidu kohta selles konkreetses koolis, kuivõrd 

nad on kaasatud ning milliseid õpetamis- ja õppemeetodeid kasutatakse. 

Videos võidakse selgitada/näidata koolielu eri osalejate rolli Euroopa Liidu kohta õpet-

amise ja õppimise protsessides. Väga oluline on videos kajastada ka õpilaste per-

spektiivi, et nad saaksid näidata, kirjeldada ja selgitada oma kogemusi Euroopa Liidu 

kohta teadmiste saamisel selles konkreetses koolis. 

Video lugu ei tohiks olla üksnes taotluse 1. osa teksti kordamine/ettelugemine. 

Video võib olla ühes Euroopa Liidu 24 ametlikust keelest.  

                                           
9 Mõnes liikmesriigis peavad koolid saama riiklike või piirkondlike ametiasutuste loa sellel konkursil 
osalemiseks. Kõigil sellistel juhtudel jääb taotluse ettevalmistamise ja esitamise eest vastutavaks taotluse 
esitanud kool, samuti on kooli ülesanne läbida kõik sedalaadi menetlused, kui need on vajalikud. 

10 Ükskõik millises ELi 24 ametlikust keelest: bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, 
itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovakkia, sloveenia, 
soome, taani, tšehhi, ungari keel. 

11Ainus erand sellest reeglist võib olla salasõna, mis võib olla vajalik, et vaadata taotlejate esitatavat videot 
(täpsema teabe saamiseks vt järgmine punkt). 
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Video peab olema MP4 formaadis resolutsiooniga 720. Selle kestus ei tohiks ületada 

kuut minutit. 

Video peaks asuma olemasoleval veebisaidil (näiteks taotluse esitanud kooli veebisai-

dil) või uuel veebisaidil, mille on taotlejad selleks otstarbeks loonud. Taotlusvormis on 

taotlejatel palutud esitada vastav URL-link. 

Kui video on kaitstud salasõna või muude piirangutega, tuleb need komisjonile teada 

anda (selle kohta on elektroonilisel taotlusvormil küsimus). Neid on vaja selleks, et 

hindajad saaksid videot vaadata. Hindajad on kohustatud järgima rangeid konfidentsi-

aalsusnõudeid. 

Pange tähele, et video peab olema kõnealusele veebisaidile üles laaditud (kuupäev ja 

kellaaeg) enne taotluste esitamise tähtaega. Kui video on üles laaditud pärast 

tähtaega, lükatakse vastav taotlus tagasi. 

Puudub nõue või kohustus, et video peaks olema professionaalsel tasemel või filmitud 

erialaste vahenditega või erialainimeste poolt. 

Videot, mis saadetakse komisjonile muul viisil (näiteks e-kirjade manustena või 

veebipõhise failiedastusvahendi abil, nt WeTransfer), ei võeta arvesse ning vastav 

taotlus lükatakse tagasi. 

Taotluse esitamisega kinnitavad ja tagavad taotlejad Euroopa Komisjonile, et: 

(i) nad on saanud kõigilt 18-aastastelt või vanematelt taotlusest äratuntavatelt isiku-

telt kirjaliku nõusoleku ning juhul, kui taotluses või mõnes selle osas on nimetatud 

või näidatud alaealist, on kirjalik nõusolek saadud tema vanematelt/eestkostjalt; 

(ii) taotlusega ei kaasne väiteid eraelu puutumatuse õiguste või avalikustamisnõuete 

rikkumise või muude rikkumiste kohta, sellega ei rikuta ühegi kolmanda isiku õigu-

si ja/või huve ning sellega ei kaasne mitte mingisuguseid nõudeid ega rikuta ko-

haldatavaid õigusnorme või eeskirju. Taotleja kohustus on tagada vajaliku nõuso-

leku saamine. 

Taotlejad peavad säilitama kõik saadud nõusolekud, sest neilt võidakse nõuda nende 

esitamist. Kui taotlejad esitavad materjali, mille kohta neil luba ei ole, võtavad nad 

endale vastutuse kõigi sellega kaasnevate tagajärgede eest. 

 

5. Auhinnasummad 

Konkursi tulemusel antakse välja kuni kakskümmend kaheksa (28) auhinda, 

igaüks suuruses 8000 eurot; iga ELi liikmesriigi kohta antakse üks auhind. 

Ent nagu juba mainitud punktis 2, kaob Ühendkuningriigi koolidel õigus seda auhinda 

saada, kui Ühendkuningriik astub EList enne auhinnaotsuse tegemist välja ilma lep-

inguta, millega tagatakse, et Ühendkuningriigi taotlejatel on jätkuvalt õigus osaleda. 

Sel juhul on auhindu kuni 27 (28 asemel), kuid summa auhinna kohta jääb samaks 

(8000 eurot). 

Kui ühes või mitmes ELi liikmesriigis ei ole ühtki taotlust, mis saab kokku minimaalse 

punktisumma, ei määrata selle tõttu üle jäänud raha ümber teistes ELi liikmesriikides 

asuvatele taotlejatele rohkem kui ühe auhinna andmiseks. 

Auhinnad antakse võitjakoolidele (mitte isikutele). Auhinna suurus ei ole seotud võitja 

kantud kuludega. 
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Taotlejad nõustuvad sellega, et võidu korral võib tekkida vajadus tasuda kohaldatavate 

õigusnormide ja eeskirjade kohaseid makse, tasusid või muid lõive, muu hulgas mak-

sud auhinna pealt. Taotlejad nõustuvad tasuma kõik sellised maksud, tasud või lõivud. 

 

6. Maksmise kord  

Auhinnaraha kantakse võitjate pangakontole ühe maksena, tingimusel et kõik nõutud 

dokumendid on esitatud. Maksed tehakse 2020 aasta jooksul. Pärast auhinna andmise 

otsusest teatamist võidakse nõuda võitjate juriidilise isiku valideerimist ja nende pan-

gakonto andmeid. 

 

7. Dokumendid 

Kohustuslikud tõendavad dokumendid on esitatud taotlusvormis. 

Taotlejate osalemiskõlblikkuse hindamiseks peavad nad esitama järgmised lisadoku-

mendid: 

- ametlik dokument, mis tõendab juriidilise isiku õiguslikku seisundit, st et taotleja 

on kool, mida on ametlikult tunnustanud haridusasutused selles ELi liikmesriigis, 

kus kool asub; 

- kirjalik kinnitus osalemis- ja väljajätmiskriteeriumidele vastavuse kohta ja selle 

kohta, et sama töö/tegevuse eest ei ole varem saadud ELi toetust (või auhinda). 

Hilisemas etapis võidakse osalejatel paluda esitada täiendavaid dokumente (näiteks: 

juriidilist isikut valideeriv dokument, pangaandmete vorm, osalemiskõlblikkust toetavad 

tõendavad lisadokumendid jne). 

 

8. Auhinna reklaamimine – ELi rahastuse nähtavus – 

avalikustamine ja intellektuaalomandi õigused 

8.1 Avalikustamine auhinna võitja(te) poolt  

Auhinna võitja(d) võib (võivad) auhinda ja selle tulemusi üldsusele tutvustada ning 

jagada selleks eri sihtrühmadele (sh meedia ja üldsus) strateegilisel ja efektiivsel viisil 

sihtotstarbelist teavet.  

Kui komisjon ei nõua või ei lepi kokku teisiti või välja arvatud juhul, kui see ei ole 

võimalik, tuleb iga meetmega seotud teavitamistegevuse (sh elektrooniline teavita-

mine, sotsiaalmeedia kasutamine jmt) puhul:  

a) esitada ELi embleem12 ja  

b) lisada järgmine tekst: „xxxxx (võitja nimi) on saanud Jan Amos Comeniuse au-

hinna kvaliteetse õppe eest Euroopa Liidu valdkonnas“.  

Kui ELi embleem esitatakse koos muu logoga, peab ELi embleemile tagama asjako-

hase nähtavuse.  

Võitja(d) võib (võivad) auhinna reklaamimiseks kasutada ELi embleemi komisjonilt 

eelnevalt heakskiitu saamata. See ei anna siiski ELi embleemi kasutamise ainuõigust.  

                                           
12 http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_en.htm 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_en.htm
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Lisaks ei tohi võitja(d) omastada ELi embleemi või sarnast kaubamärki või logot kas 

registreerimise kaudu või muul viisil. 

 

8.2 Avalikustamine komisjoni poolt, intellektuaalomandi õigused 
ja kolmandate isikute õigused 

Komisjon avaldab auhinna võitnud koolide nimed ning toob ära iga kooli riigi ja asuko-

ha, auhinnasumma ning iga auhinnalise töö/tegevuse lühikirjelduse (tõenäoliselt ka 

võitjate esitatud videod või nende osad). Taotluse esitamisega kinnitavad taotlejad, et 

nad lubavad sellist avaldamist. 

Kõigil taotlejatel, sealhulgas võitjatel säilib seoses Euroopa Komisjonile kandideerimis-

taotluse osana esitatud video intellektuaalomandi õigustega täielik autoriõigus.  

Taotluse esitamisega kinnitavad taotlejad, et nad tagavad teksti, videoid, pilte või 

muid materjale esitades, et on esitatud materjalide ainsad autorid ja õiguste omajad 

ning ei riku mis tahes autoriõigust, õigust eraelu puutumatusele, visuaalse omandi 

õigust ega muud kolmanda isiku õigust. Lisaks annavad taotlejad taotluse esitamisega 

nõusoleku, et auhinna saamise korral: 

- võib Euroopa Komisjon kasutada piiranguteta mis tahes väljaandes, mis tahes 

vormis teleedastamisel või teabevahetusel internetis või sotsiaalmeedias, vastava 

töö/tegevuse ja vastavate dokumentidega seotud teavet, eelkõige avaldamiseks 

ettenähtud kokkuvõtteid ja tulemusi ning muid materjale (nt pildid või audiovisu-

aalne materjal), mis on saadud võitja(te)lt taotluse osana;  

- võib Euroopa Komisjon sellist taotlejate esitatud teavet üldsusele tõlkida, repro-

dutseerida ja levitada; 

- võivad auhinnaliste tööde/tegevustega seotud teave ja materjalid (sh audiovisu-

aalne materjal), mille Euroopa Komisjon on avalikustatud, olla kolmandatele isiku-

tele (nt muudele koolidele) vabalt kättesaadavad, kasutatavad, repro-

dutseeritavad või levitatavad üksnes teavitamiseks või hariduslikel eesmärkidel 

ning austades materjalide omaniku (auhinna võitnud kool) autoriõigusi; 

- võib komisjon salvestada ja arhiveerida taotlejate poolt töö/tegevuse kohta esita-

tud teabe (sh audiovisuaalse materjali) Euroopa Liidu andmebaasides, mis on üld-

susele veebis kättesaadavad; 

- kuuluvad fotod ja videod, mille Euroopa Komisjon on teinud auhinnatseremoonia 

ajal või ettevalmistamisel, komisjoni ainuomandisse. Taotluse esitamisega 

annavad mis tahes asjakohastel auhinnatseremooniatel osalejad (võitjad ja/või 

võitnuks osutunud osalejate esindajad) oma nõusoleku, et Euroopa Komisjon võib 

seda materjali reklaamiks kasutada. 

Kui esitatud materjalid sisaldavad kolmanda isiku töid, kinnitavad taotlejad taotluse 

esitamisega, et nad on saanud kõik vajalikud õigused, mis võimaldavad komisjonil ka-

sutada esitatud materjale vastavalt eespool kirjeldatule. Komisjonil on õigus nõuda 

igal ajal tõendeid kolmandatelt isikutelt saadud õiguste kohta. Taotlejad võtavad en-

dale täieliku vastutuse kahju eest, mille võib tingida nendepoolne kolmandate isikute 

õiguste rikkumine. Sellega seoses palutakse auhinna võitjatel täita intellektuaalomandi 

õiguste deklaratsioon ja esitada see komisjonile enne auhinnaraha maksmist. 
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9. Väljajätmiskriteeriumid  

Osalejad jäetakse välja, kui nad (või üks neist või peamised isikud, kellel on õigus neid 

esindada, teha nende eest otsuseid või neid kontrollida)13 on järgmises olukorras:  

 nende kohta on tehtud lõplik kohtu- või haldusotsus, milles järeldati, et teises ju-

risdiktsioonis on loodud üksus kavatsusega võimaldada osalejal hoida kõrvale mak-

su-, sotsiaalsetest või muudest juriidilistest kohustustest; 

 nad on liikmesriigi pädeva asutuse res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi 

mõistetud ametialaste käitumisreeglite rikkumisega seotud süüteos; 

 nad on pankrotis või likvideerimisel, kohus on määranud neile halduri, nad on 

sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, peatanud oma äritegevuse või, nende su-

htes on käimas selline menetlus või siseriikliku õigusega ettenähtud samasugune 

menetlus;  

 nad on raskelt rikkunud ametialaseid käitumisreegleid ja ELi asutused suudavad 

seda mis tahes viisil, sealhulgas Euroopa Investeerimispanga ja rahvusvaheliste or-

ganisatsioonide otsuste abil tõendada; 

 nad ei ole täitnud kõiki oma sotsiaalkindlustusmaksete ja maksudega seotud kohus-

tusi (vastavalt nende asukohariigi, vastutava eelarvevahendite käsutaja riigi ja 

tegevuse toimumise kohaks oleva riigi õigusnormidele); 

 nad on auhinnakonkursil osalemiseks nõutavate andmetena esitanud moonutatud 

andmeid või jätnud nõutavad andmed esitamata;  

 nad on res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud pettuses, kor-

ruptsioonis, kuritegelikus ühenduses osalemises, rahapesus või mõnes muus 

ebaseaduslikus tegevuses, mis kahjustab ELi finantshuve; 

 nad on auhinnaga seoses olukorras, kus neil on huvide konflikt;  

 nende suhtes kehtib halduskaristus selle eest, et nad on hankemenetluses või 

mõnel muul auhinnakonkursil osalemiseks nõutavate andmetena esitanud moonu-

tatud andmeid või jätnud nõutavad andmed esitamata, või nad on kuulutatud ELi 

eelarvest rahastatavatest lepingutest tulenevaid kohustusi rängalt rikkunuks; 

 neile on keegi andnud või nad on kellelegi andnud, nad on kelleltki taotlenud, 

püüdnud kelleltki saada või kelleltki vastu võtnud rahalisi või mitterahalisi soo-

dustusi, kui selline soodustus on otseselt või kaudselt ebaseaduslik või korruptiivne, 

kujutades endast auhinna andmisega seotud hüve või tasu. 

 

10. Isikuandmete töötlemine  

10.1. Isikuandmete töötlemine komisjoni poolt 

Komisjon töötleb kõiki isikuandmeid määruse (EL) 2018/172514 alusel ja vastavalt 

komisjoni andmekaitseametnikule esitatavatele töötlemisteadetele (avalikult kät-

tesaadavad andmekaitseametniku registris). 

                                           
13 Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määruse (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb 
liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, 
(EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 
223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) 
nr 966/2012) artiklid 136, 141, 142 ja 143. 

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis 

käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja 
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Neid andmeid töötleb Euroopa Komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri pead-

irektoraadi üksus A1 – vastutav töötleja auhinna määramise, auhinnakonkursi 

korraldamise ja järelmeetmete või ELi finantshuvide kaitsmise eesmärgil (sh kontrol-

lid, auditid ja uurimised; vt allpool punkt 14).  

Isikutel, kelle isikuandmeid töödeldakse, on õigus oma isikuandmetele juurde 

pääseda, neid parandada või kustutada ning õigus nende töötlemist piirata või vajadu-

se korral õigus lasta oma andmed üle kanda või esitada nende töötlemise suhtes 

vastuväiteid kooskõlas määrusega (EL) 2018/1725. Selleks peavad nad saatma 

päringu oma isikuandmete töötlemise kohta vastutavale töötlejale e-posti aadressil 

eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu. Samuti on neil õigus pöörduda igal 

ajal Euroopa andmekaitseinspektori poole. 

Võitja(d) on taotluse esitamise ajal selgelt nõustunud sellega, et Euroopa Komisjon 
avaldab (mis tahes vormis ja mis tahes andmekandjal) järgmise teabe:  

a) võitja nimi;  

b) võitja päritoluliikmesriik; 

c) auhinnasumma; 

d) auhinna võitnud töö/tegevuse lühikirjeldus. 

 

10.2. Isikuandmete töötlemine taotlejate poolt  

Taotlejad peavad töötlema isikuandmeid kooskõlas andmekaitset (sh lubade andmine 

või teavitamisnõuded, kui on) käsitlevate kohaldatavate ELi ja riigi õigusnormidega.  

Taotlejad võivad anda oma töötajatele juurdepääsu ainult andmetele, mis on vajalikud 

üksnes auhinna määramiseks, auhinna rakendamiseks ja auhinnaga seotud järel-

meetmete võtmiseks. Taotlejad peavad tagama, et töötajad, kes on volitatud 

isikuandmeid töötlema, oleksid kohustunud järgima konfidentsiaalsusnõuet või et 

nende suhtes kehtiks asjakohane õigusaktist tulenev konfidentsiaalsuskohustus. 

Taotlejad peavad teavitama töötajaid, kelle isikuandmeid komisjon kogub ja töötleb. 

Nad peavad selleks esitama töötajatele teenusespetsiifilise isikuandmete kaitse doku-

mendi (vt taotlusvorm) enne nende andmete edastamist komisjonile. 

 

 

11. Eetika  

Tegevus peab olema kooskõlas:  

a) eetikapõhimõtete ning  

b) kohaldatava rahvusvahelise, ELi ja riigi õigusega. 

 

12. Huvide konflikti puudumine  

Osalejad peavad võtma kõik meetmed, mis aitavad ennetada olukorda, kus auhinna 

erapooletut ja objektiivset määramist ohustavad majanduslike, poliitiliste või rahvuslike 

huvide või perekonna- või emotsionaalsete sidemetega seotud põhjused või muud 

põhjused, mis tulenevad ühistest huvidest (edaspidi „huvide konflikt“). 

                                                                                                                                
asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ. 

mailto:eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu


 
JAN AMOS COMENIUSE AUHI 

JAN AMOS COMENIUSE AUHIND 
kvaliteetse õppe eest Euroopa Liidu valdkonnas 

 
 

15 
2019 

Nad peavad viivitamata teavitama komisjoni olukorrast, mis kujutab endast või võib 

tõenäoliselt põhjustada huvide konflikti, ning kohe võtma kõik vajalikud meetmed 

sellise olukorra kõrvaldamiseks. 

Komisjon võib kontrollida võetud meetmete asjakohasust ja nõuda täiendavate meet-

mete võtmist kindlaksmääratud tähtajaks. 

 

13. Vastutus kahju eest  

Komisjon ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud või mida on kannatanud mõni 

osaleja või kolmas isik auhinnakonkursiga seotud tegevuse elluviimise tulemusena või 

selle ajal. 

 

14. Kontrollid, auditid ja uurimised  

Osalejad nõustuvad, et kui nad on auhinna saanud, võivad komisjon, Euroopa Pet-

tustevastane Amet ja kontrollikoda teha kontrolle ja auditeid seoses auhinnakonkursi 

ja saadud auhinnaga. 

 

15. Auhinna tagasivõtmine – alusetult makstud sum-
made tagasinõudmine 

Komisjon võib auhinna tagasi võtta ja tagasi nõuda kõik tehtud maksed, kui ta leiab, 

et: 

a) auhinna võitmiseks kasutati valeandmeid, pettust või korruptsiooni;  

b) võitja ei olnud osalemiskõlblik või oleks tulnud välja jätta; 

c) võitja on rängalt rikkunud käesolevatest auhinnakonkursi eeskirjadest tulene-

vaid kohustusi. 

 

16. Haldus- ja finantskaristused 

Kui osaleja on eiranud eeskirju või pannud toime pettusi või esitanud valeandmeid, 

võib komisjon ka:  

a) jätta osaleja kõrvale kõigist ELi eelarvest rahastatavatest lepingutest, toe-

tustest ja konkurssidest kuni viieks aastaks (või kümneks aastaks, kui rikku-

mine kordub) ja/või 

b) määrata rahalise karistuse suuruses 2–10% auhinna väärtusest (või suuruses 

4–20%, kui rikkumine kordub). 

 

17. Auhinnakonkursi tühistamine  

Komisjon võib konkursi tühistada või otsustada jätta auhind määramata, ilma et ta 

oleks kohustatud osalejatele hüvitist maksma, kui:  

 ühtegi taotlust ei saadud,  

 võitjat ei leita (ükski taotlus ei ületa hindamiskünnist) või 

 võitja(d) ei ole osalemiskõlblik(ud) või ta (nad) tuleb välja jätta.  
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18. Kohaldatav õigus ja pädev kohus 

Auhinnakonkursi suhtes kohaldatakse liidu õigust, mida vajaduse korral täiendab Bel-

gia õigus. Liidu ja mis tahes osaleja vahelise, auhinnakonkursi tingimuste tõlgen-

damise, kohaldamise või kehtivusega seotud sellise vaidluse lahendamine, mida ei saa 

lahendada kokkuleppe teel, kuulub Üldkohtu või edasikaebuse korral Euroopa Liidu 

Kohtu ainupädevusse.  Kui osaleja on rahvusvaheline organisatsioon, tuleb komisjo-

niga peetavad sellised vaidlused auhinnakonkursi üle – kui neid ei suudeta lahendada 

rahumeelselt – esitada lahendamiseks vahekohtusse. Kohaldatakse auhinnakonkursi 

alguskuupäeval kehtivaid alalise vahekohtu rahvusvaheliste organisatsioonide ja 

riikidega seotud vahekohtuprotsesside vabatahtlikke eeskirju. 

 

 

19. Nõudmise korral esitatavad tõendid 

Komisjon võib nõuda teavet ja vastavaid tõendeid vastavalt kirjaliku kinnituse V osale 

„Nõudmise korral esitatavad tõendid”. 

 

 

20. Kontaktisikud 

Auhinnaga seotud küsimuste korral võtke palun ühendust järgmisel aadressil: 

eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu 
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