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1. Prisets syfte och mål 

Det finns anledning till oro när det gäller EU-medborgarnas förståelse av och kun-

skaper om Europeiska unionen. Resultat från undersökningar visar exempelvis 

följande: 

 56 % av européerna tycker inte att de är välinformerade om EU-frågor1. 

 39 % av européerna förstår inte hur EU fungerar. 

 Endast 35 % av 14-åringarna vet vem som röstar fram ledamöter till Europa-

parlamentet. 

 Mindre än hälften av väljarna under 24 år (42 %) röstade i EU-valet 2019.  
 
Trots att ungdomar får höra talas om Europeiska unionen från olika källor så spelar 

skolan en avgörande roll för vad unga européer lär sig om EU. Skolan kan främja en 

kritisk medvetenhet om Europeiska unionen och en känsla av tillhörighet. 

Därför har Europaparlamentet föreslagit att dela ut Jan Amos Comenius-priset för 

utmärkt undervisning om Europeiska unionen2. Prisets syfte är att uppmuntra, 

belöna och ge erkännande och synlighet till skolor som gör följande: 

 Hjälper elever på inspirerande sätt att få goda kunskaper om och 

förståelse av Europeiska unionen när det gäller dess historia, dess 

grundläggande värden och mål, dess åtgärder och politik samt dess institution-

er och beslutsprocesser. 

 Uppmuntrar eleverna till kritisk reflektion om Europas dåtid, nutid och 

framtid och om Europeiska unionens fördelar och utmaningar. 

 Motiverar eleverna till att delta i de demokratiska processer som for-

mar EU:s framtid och stärker elevernas anknytning till dess grundläggande 

värden. 

I rådets rekommendation från 2018 om att främja gemensamma värden, inkluderande 

utbildning och en europeisk dimension i utbildningen3 uppmanas i samma anda 

medlemsländerna att intensifiera sina insatser för att främja de gemensamma värden 

som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget4. I rekommendationen får undervisning och 

lärande om EU en tydlig plats på den politiska dagordningen. 

                                           
1 Ordinarie Eurobarometer 90, hösten 2018. 

2 Jan Amos Comenius-priset för utmärkt undervisning om Europeiska unionen offentliggörs på grundval av 
avdelning IX i budgetförordningen* och tas upp i 2019 års arbetsprogram för genomförandet av pilotprojekt 
och förberedande åtgärder på områdena utbildning, idrott och kultur** som offentliggjordes den 12 mars 
2019. 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiel-
la regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 
223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Eurat-
om) 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/SV/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01) 

4 Respekt för mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och mänskliga rät-
tigheter, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/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/SV/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01)


 
 

Jan Amos Comenius-priset 
för utmärkt undervisning om Europeiska unionen  

6 
2019 

I sitt meddelande från Sibiu EU i maj 20195 betonade Europeiska kommissionen åter-

igen vikten av att öka medborgarnas förståelse för EU, bland annat genom un-

dervisning och lärande om EU på alla utbildningsnivåer. 

Bra metoder för att undervisa om Europeiska unionen finns i hela EU och de måste 

lyftas fram. Genom detta pris kommer ett exempel från varje medlemsland att plockas 

fram och belönas. På så sätt presenteras och sprids dessa framgångsrika metoder, så 

att de kan tjäna som föredömen för andra skolor. 

Upp till 28 priser om 8 000 euro kan delas ut i separata delar, ett pris per 

medlemsland.  

Priserna kommer att delas ut till skolor med inspirerande och verkningsfulla metoder 

som ökar elevernas kunskaper om och förståelse för EU, exempelvis med hjälp av: 

 Aktiviteter som gör det möjligt för elever att uppleva europeiskt sa-

marbete. 

 Aktivitets- och deltagarinriktade undervisningsmetoder. 

 Aktiviteter som är väl integrerade i undervisningen och som kopplar 

samman olika ämnesområden och aktiviteter. 

 Aktiviteter som når ut till övriga skolvärlden. 

 Aktiviteter som är regelbundet återkommande och som visar skolans åta-

gande att fortsätta att undervisa om Europeiska unionen på ett inspirerande 

sätt. 
 

2. Vem kan ansöka — Behörighetskriterier 

1) Tävlingen är endast öppen för skolor med grundskolans högstadium eller 

gymnasieskolor (ISCED nivåerna 2 och 3)6 som är etablerade och ligger i 

Europeiska unionen.  Skolor med enbart nivåerna ISCED 0 eller 1 är inte behöri-

ga att söka. 

2) Enskilda individer (inklusive enskilda lärare) är inte heller behöriga, endast skol-

or7. 

3) Skolor som har fått EU-finansiering eller ett annat pris från någon EU-institution 

för samma arbete eller aktivitet som de anger i ansökan för detta pris  är 

inte behöriga. Skolor som har fått EU-finansiering (eller EU-pris) för annat ar-

                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/comm_sibiu_06-05_sv.pdf, (s.51). 

6ISCED är den internationella standarden för utbildningsklassificering. Beroende på ländernas olika utbild-
ningssystem är det möjligt att skolor i vissa EU-länder inte motsvarar ISCED-nivåerna exakt utan har elever 
från mer än en nivå. Denna tävling är öppen för alla skolor där det pågår eller har gjorts arbete på de nivåer 
eller i de klasser/årskurser som motsvarar ISCED nivå 2 och/eller ISCED nivå 3 

För mer information om ISCED-nivåerna och deras motsvarigheter i olika EU-länder se Europeiska kommis-
sionen/EACEA/Eurydice, The Structure of the European Education Systems 2018/2019 – Schematic Dia-
grams, Eurydice Facts and Figures, Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg 2019. 

7 Det kan röra sig om skolor med allmän, yrkesförberedande eller teknisk utbildning eller någon annan typ 
av utbildning på ISCED-nivå 2 eller 3, så länge de är erkända av de nationella utbildningsmyndigheterna i 
ett EU-medlemsland. 

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
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bete (som skiljer sig från det arbete som de ange i ansökan till detta pris) är 

behöriga att ansöka. 

4) Skolor som är beroende av EU-medel för sin verksamhet är inte behöriga att 

söka. 

5) Varje skola kan bara lämna in en ansökan.  

6) Det arbete eller den aktivitet som anges i ansökan till priset ska ha genomförts 

antingen under läsåren 2018–2019 eller 2019–2020, och under alla om-

ständigheter före sista ansökningsdagen. En skola är inte behörig att an-

söka med ett arbete som ännu inte är färdigt eller genomfört vid sista an-

sökningsdagen. Arbete som har påbörjats under dessa två läsår och fortfarande 

pågår/genomförs vid tidpunkten för ansökan ger behörighet att söka. 

Behörighetskriterierna måste vara uppfyllda under hela den tid som tävlingen pågår 

och fram till kommissionens beslut om tilldelning8. 

 
3. Kriterier för tilldelning 

Det krävs en sammanlagd minimipoäng på 70/100. 

Priset kommer att delas ut till den ansökan i varje medlemsland som bäst uppfyller de 

mål som anges i avsnitt 1. Ansökningarna kommer att bedömas separat per 

medlemsland och utifrån följande kriterier: 
 
Kriterium 1: Arbetets eller aktivitetens kvalitet och relevans  

   (max 50 poäng) 

1) Är det arbete eller den aktivitet som föreslås för priset direkt inriktat mot 

målsättningarna med priset? 

2) Har det arbete eller den aktivitet som föreslås för priset ett brett tillämpning-

sområde? 

3) Inkluderar det arbete eller den aktivitet som föreslås för priset skilda perspek-

tiv, på ett objektivt och evidensbaserat sätt? 

4) Används engagerande undervisningsmetoder? Är de aktivitets- och deltagarin-

riktade? Ger undervisningsmetoderna i denna skola möjligheter för eleverna att 

uppleva europeiskt samarbete? 

5) Innehåller det arbete eller den aktivitet som föreslås för priset innovativa delar 
eller kombineras befintliga metoder på ett innovativt sätt? 

 
Kriterium 2: Arbetets eller aktivitetens inverkan och räckvidd  
   (max 50 poäng) 

1) Är ett betydande antal elever engagerade i det arbete eller den aktivitet som 

föreslås för priset? Finns det bevis för detta i ansökan? 

                                           
8 För brittiska ansökningar: Observera att behörighetskriterierna måste vara uppfyllda fram till att kom-
missionen fattar beslutet om tilldelning (vilket sker strax efter bedömningen av ansökningarna). Om Storbri-
tannien lämnar EU innan beslutet fattats utan att ingå ett avtal med EU som garanterar att brittiska 
sökande fortsätter att vara behöriga att söka, kommer de inte längre att vara behöriga att motta priset. 
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2) Är det arbete eller den aktivitet som föreslås för priset del av den reguljära 

verksamheten på den sökande skolan? Är arbetet eller aktiviteten del av läro-

planen på den sökande skolan? 

3) Har det arbete eller den aktivitet som föreslås för priset en positiv inverkan på 

den övergripande skolkulturen på den sökande skolan och dessutom potential 

att tjäna som föredöme för andra skolor i samma medlemsland? 

4) I vilken utsträckning kan det arbete eller den aktivitet som föreslås för priset 

överföras och anpassas till andra skolor, i samma eller ett annat EU-land, utan 

att det påverkar upphovsrätten? Kan det skapa synergier med andra skolor? 

5) Har skolan arbetat för att överföra kunskap om och förståelse för Europeiska 

unionen som förvärvats av elever och lärare i skolan till samhället i stort? 
 

Ansökningarna bör tillhandahålla konkreta och mätbara bevis för den inverkan som 

det arbete som föreslås för priset har eller har haft, med lämpliga resultatindikator-

er, exempelvis antal elever som deltar i arbetet eller aktiviteten. 
 
 

4. Ansökan, inlämning, tidsfrister och utvärderingspro-
cess 

Den vägledande tidsplanen är följande:  

Steg i förfarandet Datum, tidpunkt eller preliminär period 

Offentliggörande av ansökningsom-
gången 

November 2019 

Sista ansökningsdag    Den 6 februari 2020 kl. 17.00 svensk tid 

Bedömning av ansökningarna  Mars/april 2020 

Information till sökande April/maj 2020 

Prisbelopp Maj 2020 

 
Ansökningar kan endast lämnas in online. 

Ofullständiga ansökningar kommer att avvisas om obligatoriska delar av ansöknings-

formuläret inte är fullständigt ifyllda. 

Inga ändringar eller tillägg till ansökan (gäller även videofilmen som de sökande 

måste lämna in) är tillåtna efter tidsfristens utgång.  

Om vissa aspekter behöver klargöras kan kommissionen kontakta sökanden efter 

tidsfristens utgång. 

Undvik att skicka din ansökan den sista dagen eller under de sista timmarna före 

tidsfristens utgång. Tekniska problem kan uppstå som kan leda till att du överskrider 

tidsfristen. 

Ett antal vanliga frågor (med svar) finns på ansökningsomgångens webbplats.   

De sökande kan skicka frågor till eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu fram 

till fredagen den 31 januari 2020. Det finns ingen garanti för att frågor som mottas 

efter detta datum kommer att besvaras före tidsfristens utgång.  
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Oberoende externa utvärderare kommer att utses av EU-kommissionen för att 

bedöma ansökningarna och för att ge råd till EU-kommissionen, som ansvarar för det 

slutgiltiga valet av vinnare. 

Priserna kommer att delas ut under 2020, eventuellt i samband med firandet av Euro-

padagen den 9 maj i de olika medlemsländerna. 

Vinnarna kan i framtiden tillfrågas om att delta i offentliga evenemang som anordnas 

av EU-kommissionen eller andra EU-institutioner. 

De deltagande skolorna ansvarar för att utarbeta och skicka in ansökan9 men alla ak-

törer i skolans verksamhet kan vara med och hjälpa till (rektor, lärare, elever eller an-

dra som skolan samarbetar med för att förbättra skolans utbildning om EU, t.ex. ideel-

la organisationer, stiftelser, universitet och föräldrar). 
 
Ansökan består av två delar: 

DEL 1: Information som skolan tillhandahåller i det elektroniska ansöknings-

formuläret som finns tillgängligt på tävlingens hemsida.  

Ansökningsformuläret finns bara på engelska men det går bra att fylla i det på det 

egna språket10. Även information eller material som de sökande önskar skicka med 

eller göra tillgängligt via länkar som anges i ansökan kan också vara på de sökandes 

eget språk. Det gäller även själva innehållet i det arbete eller den aktivitet som föres-

lås för priset (exempelvis lektionsplanering, innehåll och material som används i un-

dervisningen om EU på denna skola). 

Ansökningsformulärets format gör att det endast finns plats för en begränsad mängd 

information om det arbete eller den aktivitet som föreslås för priset. Förutom texten 

som du kan ange i textrutorna så ber vi dig därför att ange (i ett separat fält) en eller 

flera webblänkar där utvärderarna kan hitta mer information om det arbete eller den 

aktivitet som föreslås för priset. Notera att alla webblänkar som inte fungerar, är 

inaktuella eller kräver medlemskap och lösenord betraktas som ogiltiga och inte kom-

mer att beaktas11. 

Sökande får inte skicka in ytterligare information eller material för att stödja ansökan, 

varken via e-post, brev eller på något annat sätt. Material som har skickats in på 

sådant sätt kommer inte att beaktas. 
 
DEL 2: En videofilm (endast en videofilm).  

Videofilmen utgör en integrerad del av ansökan. Dess främsta syfte är att visa vad och 

hur eleverna lär sig om Europeiska unionen vid just den här skolan, deras engage-

mang och de undervisningsmetoder som används. 

                                           
9 I en del medlemsstater måste skolorna ansöka om tillstånd från nationella eller regionala myndigheter för 
att delta i denna tävling. I sådana fall är det den sökande skolan som ansvarar för att utarbeta och lämna in 
ansökan och det är skolans ansvar att fullfölja alla steg som erfordras i ansökningsprocessen. 

10 På något av de 24 officiella EU-språken: Bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, 
grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, 
rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska. 

11 Det enda undantaget kan vara ett lösenord som eventuellt behövs för att se den video som de sökande 
måste skicka med (se nästa avsnitt för närmare detaljer). 
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Videofilmen kan förklara och visa vilken roll de olika aktörerna i skolan har vad gäller 

undervisning och lärande om Europeiska unionen. Det är väldigt viktigt att den tar upp 

elevernas perspektiv. De förväntas visa, beskriva och förklara sina erfarenheter av 

lärande om Europeiska unionen vid just den här skolan. 

Innehållet i videofilmen bör inte vara en ren upprepning eller uppläsning av texten i 

del 1 av ansökan. 

Videofilmen kan vara på något av Europeiska unionens 24 officiella språk.  

Videofilmen ska vara i MP4-format med en upplösning på 720. Den ska inte vara 

längre än sex minuter. 

Videofilmen ska finnas på en befintlig webbplats (till exempel den sökande skolans 

webbplats) eller på en ny webbplats som skapats av de sökande för detta ändamål. I 

ansökningsformuläret ombeds sökande att ange den relevanta länken. 

Om videofilmen är skyddad med ett lösenord eller andra begränsningar ska dessa 

lämnas till kommissionen (det finns en fråga om detta i ansökningsformuläret). Utvär-

derarna kommer att behöva dessa för att kunna se videofilmerna. Utvärderarna är 

bundna av strikta sekretessregler. 

Observera att datum och tidpunkt för uppladdning av videofilmen på denna webbplats 

ska vara före sista ansökningsdagen. Om en videofilm har laddats upp efter tidsfris-

tens utgång kommer motsvarande ansökan att avslås. 

Det finns inga krav på att videofilmen ska vara av professionell kvalitet eller inspelad 

med hjälp av professionell kunskap och utrustning. 

Videofilmer som skickas till kommissionen på andra sätt (exempelvis som bilagor till 

e-postmeddelanden eller med kommersiella webbaserade filöverföringsverktyg som 

WeTransfer) kommer inte att beaktas och motsvarande ansökan kommer att avslås. 

Genom att lämna in ansökan försäkrar de sökande följande inför EU-kommissionen: 

(i) Att de har fått skriftligt samtycke från varje identifierbar individ som är 18 år eller 

äldre och/eller från målsman till minderårig om någon sådan visas i ansökan (eller 

varje enskild del av ansökan). 

(ii) Att ansökan inte kommer att ge anledning till påståenden om överträdelser eller 

kränkning av någons personliga integritet, inkräkta på tredje parts rättigheter 

och/eller intressen eller ge anledning till någon typ av krav eller bryta mot några 

lagar eller regler. Det är de sökandes ansvar att säkerställa att det nödvändiga 

samtycket har inhämtats. 

Sökanden måste behålla alla formulär för att kunna styrka uppgifter om att samtycke 

har inhämtats. I händelse av att material som saknar erforderligt tillstånd lämnas in 

svarar sökanden för alla konsekvenser. 

 

5. Prisbelopp 

Tävlingen kan dela ut upp till tjugoåtta (28) priser om 8 000 euro, ett pris per 

medlemsland. 

Som redan nämnts i avsnitt 2 kommer brittiska skolor inte längre att vara behöriga att 

ta emot priset om Storbritannien lämnar EU innan beslutet om priset har fattats utan 
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något avtal med EU som garanterar att brittiska sökande fortsätter att vara behöriga. I 

så fall delas det ut högst 27 pris (i stället för 28) men prissumman per pris förblir den-

samma (8 000 euro). 

Om ingen ansökan från ett eller flera medlemsländer når upp till minimipoängen kom-

mer det motsvarande överskottet inte att föras över så att fler än ett pris kan delas ut 

till sökande i andra EU-länder. 

Prispengarna går till de vinnande skolorna (och inte till enskilda individer). Prisbelop-

pet är inte kopplat till några omkostnader som uppkommit för vinnarna. 

De sökande är härmed införstådda med och accepterar att de genom att vinna kan 

komma att ådra sig skatter eller andra avgifter däribland, men inte begränsat till, 

eventuella gåvoskatter, i enlighet med tillämpliga lagar och regler. De sökande ac-

cepterar härmed att de ska betala alla sådana skatter, krav och andra avgifter. 

 

6. Utbetalning  

Prispengarna betalas ut till vinnarna i en enda utbetalning genom överföring till deras 

bankkonto, förutsatt att alla begärda handlingar har lämnats in. Utbetalningen är 

planerad att slutföras under år 2020. Efter prisets tillkännagivande kan vinnarna 

anmodas att bekräfta rättslig form och bankkontouppgifter. 

 

7. Handlingar 

Obligatoriska styrkande handlingar anges i ansökningsformuläret. 

För att det ska vara möjligt att bedöma sökandes behörighet ska följande dokument 

lämnas in: 

- En officiell handling som styrker den rättsliga enhetens rättsliga status, det vill 

säga att ansökan gäller en skola som är officiellt erkänd av utbildningsmyn-
digheterna i det EU-medlemsland där den är baserad. 

- Försäkran på heder och samvete avseende överensstämmelse med behörighets- 

och uteslutningskriterier vad gäller att man inte tidigare har fått EU-finansiering 

(eller EU-pris) för samma arbete eller aktivitet. 

Deltagarna kan i ett senare skede bli ombedda att lämna in ytterligare handlingar (ex-

empelvis att bekräfta rättslig form och bankkontouppgifter, formulär för bankkonto och 

ytterligare handlingar som styrker behörighet) 

 

8. Marknadsföring av priset - EU-finansieringens syn-

lighet – Publicitet och immateriella rättigheter 

8.1 Vinnarens eller vinnarnas publicering  

Vinnaren eller vinnarna får främja priset och dess resultat genom att sprida riktad in-

formation till olika målgrupper (inbegripet medier och allmänheten) på ett strategiskt 

och ändamålsenligt sätt.  

Om inte kommissionen begär eller godtar något annat eller om det inte är möjligt 

måste all kommunikation som gäller verksamheten (inbegripet i elektronisk form, via 

sociala medier osv.)  
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a) visa EU:s emblem12 och  

b) inkludera följande text: ”xxxxx (namnet på vinnaren) har tilldelats Jan Amos 

Comenius-priset för utmärkt undervisning om Europeiska unionen”.  

När EU:s emblem visas tillsammans med någon annan logotyp ska EU:s emblem vara 

tillräckligt framträdande.  

För att främja priset får vinnaren eller vinnarna använda sig av EU:s emblem utan att 

först ha fått kommissionens medgivande. Detta innebär dock inte att vinnaren får en-

samrätt att använda emblemet.  

Vinnaren eller vinnarna får inte heller tillskansa sig EU:s emblem eller liknande var-

umärken eller logotyper, vare sig genom registrering eller på något annat sätt. 

 
8.2 Kommissionens publicering, immateriella rättigheter och 
tredje parts rättigheter 

EU-kommissionen kommer att offentliggöra namnet på de vinnande skolorna och var 

de kommer ifrån (land och ort), prisbeloppet och en sammanfattande beskrivning av 

det arbete eller de aktiviteter som fått priset (förmodligen också hela eller delar av 

videofilmen som vinnarna lämnat in). Genom att lämna in sin ansökan ger de sökande 

sitt medgivande till denna publicering. 

Alla sökande, inklusive vinnarna, behåller upphovsrätten till den videofilm som 

lämnats in till EU-kommissionen.  

Genom att lämna in sin ansökan garanterar de sökande att de är de enda up-

phovsmännen och rättighetsinnehavarna till videofilmer, bilder eller annat material. De 

sökande garanterar också att de inte kränker någon form av upphovsrätt, rätt till in-

tegritet, bildrättighet eller någon annan rättighet för tredje part. Dessutom accepterar 

och medger de sökande med sin ansökan, i händelse av att de skulle tilldelas priset, 

följande: 

- EU-kommissionen kan utan inskränkningar offentliggöra, i alla typer av publika-

tioner, i alla former av tv-sändningar eller via internet eller sociala medier, infor-

mation och dokument om arbetet eller aktiviteten, i synnerhet sammanfattningar 

för publicering, resultat och annat material (exempelvis bilder eller audiovisuellt 

material) som den erhåller från vinnaren eller vinnarna, som en del av deras an-

sökan.  

- EU-kommissionen får översätta, reproducera och tillåta spridning till allmänheten 

av sådan information som lämnats in av de sökande. 

- Tredje part (exempelvis andra skolor) får tillgång till och får använda, reproducera 

och sprida information och material som rör det prisbelönta arbetet eller den pris-

belönta aktiviteten som EU-kommissionen har offentliggjort (inklusive allt audio-

visuellt material). De kan göra detta fritt men med uppgift om up-

phovsrättsinnehavarna (den vinnande skolan) och endast i informations- och 

utbildningssyfte. 

                                           
12 https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_sv 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_sv
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- Kommissionen får lagra och arkivera information relaterad till det arbete eller den 

aktivitet som anges i ansökan (inklusive audiovisuellt material) i Europeiska un-

ionens databaser som är tillgängliga för allmänheten online. 

- Foton och videofilmer som tagits av EU-kommissionen som förberedelse inför en 

prisutdelning eller under prisutdelningen, är uteslutande kommissionens egen-

dom. Genom att lämna in sin ansökan ger deltagarna vid relevanta prisutdelningar 

(antingen vinnarna och/eller företrädare för de vinnande bidragen) sitt samtycke 

till EU-kommissionens användning av detta material i marknadsföringssyfte. 

Om ansökan innehåller verk från tredje part deklarerar sökanden med sin ansökan att 

man har erhållit alla nödvändiga rättigheter från tredje part. Detta för att kommissio-

nen ska kunna använda inlämnat material i enlighet med vad som anges ovan. Kom-

missionen har rätt att när som helst begära intyg på tredje parts medgivande. De 

sökande tar det fulla ansvaret för eventuella skador eller förluster som beror på 

deltagarnas överträdelse av tredje parts rättigheter. Av denna anledning kommer vin-

narna att uppmanas att fylla i en deklaration om immateriella rättigheter och lämna in 

den till kommissionen före utbetalningen av prissumman. 

 

9. Uteslutningskriterier  

Deltagarna kommer att uteslutas om de (eller någon av dem eller någon nyckelperson 

som har befogenhet att företräda dem, fatta beslut om dem eller kontrollera dem)13:  

 har varit föremål för en lagakraftvunnen dom eller ett slutligt administrativt beslut 

om att en enhet har skapats under annan jurisdiktion i syfte att ge deltagaren 

möjlighet att kringgå sina skattemässiga, sociala eller andra rättsliga skyldigheter; 

 har fällts för brott mot yrkesetiken enligt ett avgörande som fattats av en behörig 

myndighet i en medlemsstat och som vunnit laga kraft; 

 har försatts i konkurs eller likvidation, har tvångsförvaltning, har ingått 

ackordsuppgörelse med borgenärer, har avbrutit sin näringsverksamhet, är föremål 

för sådana förfaranden eller ett liknande förfarande enligt nationell lagstiftning;  

 har gjort sig skyldiga till ett allvarligt fel i yrkesutövningen som på något sätt kan 

styrkas av EU:s organ (inklusive enligt avgöranden av Europeiska investerings-

banken och internationella organisationer); 

 har underlåtit att fullgöra alla skyldigheter att betala sociala avgifter och skatt (en-

ligt lagstiftningen i det land där deltagaren är etablerad, i det land där utanord-

naren finns och i det land där aktiviteten ska genomföras); 

 har lämnat felaktiga uppgifter för att kunna delta i tävlingen eller underlåtit att 

lämna sådana uppgifter;  

 i en lagakraftvunnen dom har dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i 

kriminella organisationer, penningtvätt eller någon annan olaglig verksamhet som 

kan skada unionens ekonomiska intressen; 

 är föremål för en intressekonflikt kopplad till priset;  

                                           
13 Se artiklarna 136, 141, 142 och 143 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 
2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av för-
ordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 
1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om 
upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. 
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 är föremål för administrativ påföljd på grund av att de har lämnat felaktiga 

uppgifter i ett upphandlingsförfarande eller ett annat bidragsförfarande eller för un-

derlåtenhet att tillhandahålla denna information eller som har konstaterats bryta 

mot sina skyldigheter vad gäller kontrakt eller överenskommelser som täcks av 

EU:s budget; 

 har beviljats eller har beviljat någon annan, har eftersträvat, har försökt erhålla 

eller har accepterat en förmån, ekonomisk eller in natura, till eller från någon part, 

där detta utgör olaglig verksamhet eller inbegriper korruption, antingen direkt eller 

indirekt och utgör ett incitament eller en belöning som hör samman med till-

delningen av priset. 

 

10. Behandling av personuppgifter  

10.1 Kommissionens behandling av personuppgifter 

Alla personuppgifter kommer att behandlas av kommissionen enligt förordning 

nr 2018/172514 och i enlighet med meddelandena om behandling till kommissionens 

dataskyddsombud (tillgänglig för allmänheten i dataskyddsombudets register). 

Sådana uppgifter kommer att behandlas av personuppgiftsansvarig, Europeiska 

kommissionens generaldirektorat för utbildning, ungdom, idrott och kultur, enhet A1, 

för priset, dess genomförande och uppföljning eller för skydd av EU:s ekonomiska 

intressen (inklusive kontroller, granskningar och undersökningar, se punkt 14 nedan).  

De personer vars personuppgifter behandlas har rätt att få tillgång till och få sina per-

sonuppgifter rättade eller raderade samt har rätt till begränsning av eller, i tillämpliga 

fall, rätt till dataportabilitet eller rätt att göra invändningar mot databehandlingen i 

enlighet med förordning (EU) 2018/1725. De ska skicka eventuella frågor om behan-

dlingen av personuppgifter till personuppgiftsansvarig via e-postadress eac-

janamoscomenius-prize@ec.europa.eu. De har även rätt att när som helst vända 

sig till Europeiska datatillsynsmannen. 

Vid tidpunkten för ansökan medger vinnaren eller vinnarna att EU-kommissionen of-

fentliggör följande information (oavsett form och medium):  

a) Vinnarens namn.  

b) Medlemsstat där vinnaren har sitt ursprung. 

c) Prisbelopp. 

d) Kort sammanfattning av prisbelönt arbete eller aktivitet. 

 
10.2 Behandling av personuppgifter  

De sökande ska behandla personuppgifter i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning och 

nationell lagstiftning om skydd av personuppgifter (detta omfattar även eventuella 

krav på tillstånd eller informationsplikt).  

                                           
14Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och 
byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och 
beslut nr 1247/2002/EG. 

mailto:eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu
mailto:eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu
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Sökanden får endast ge sin personal tillgång till uppgifter som är absolut nödvändiga 

för prisets utdelning, genomförande eller uppföljning. Sökanden ska säkerställa att 

personal som är behörig att behandla personuppgifter är underställd sekretess eller 

har lagstadgad tystnadsplikt. 

Sökanden ska underrätta de anställda vars personuppgifter samlas in och behandlas 

av kommissionen. För detta ändamål ska de få tillgång till avdelningsspecifik förklaring 

av behandlingen av personuppgifter (se ovan) innan deras personuppgifter vidarebe-

fordras till kommissionen. 
 

11. Etik  

Aktiviteterna ska utföras i enlighet med  

a) etiska principer och  

b) tillämplig internationell och nationell lagstiftning samt EU-lagstiftning. 
 

12. Intressekonflikt  

Deltagarna ska vidta alla åtgärder för att förhindra situationer där en opartisk och ob-

jektiv tilldelning av priset äventyras på grund av ekonomiska intressen, politiska eller 

nationella kopplingar, familjeband eller känslomässiga band eller andra typer av ge-

mensamma intressen (intressekonflikt). 

De ska utan dröjsmål meddela kommissionen alla situationer som utgör eller sannolikt 

kan leda till en intressekonflikt och omedelbart vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

avhjälpa problemet. 

Kommissionen förbehåller sig rätten att kontrollera att åtgärderna har avsedd verkan 

och får kräva att kompletterande åtgärder vidtas inom en viss tidsfrist. 

 

13. Skadeståndsansvar  

Kommissionen ska inte hållas ansvarig för skador som deltagarna eller tredje part or-

sakar eller drabbas av som en följd av eller under genomförandet av de aktiviteter 

som är kopplade till tävlingen. 

 

14. Kontroller, granskningar och undersökningar  

Deltagarna godtar, om de tilldelas ett pris, att kommissionen, Europeiska byrån för 

bedrägeribekämpning och revisionsrätten kan utföra kontroller och revisioner av 

tävlingen och mottaget pris. 

 

15. Återkallande av priset – återkrav av utbetalade 
belopp 

Kommissionen kan återkalla priset och återkräva alla utbetalningar om den konstater-

ar att 

a) felaktiga uppgifter eller bedrägeri eller korruption har använts för att erhålla 

priset,  
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b) en vinnare inte var behörig eller borde ha uteslutits, 

c) en vinnare allvarligt har brutit mot sina skyldigheter enligt tävlingsreglerna. 

 
16. Administrativa och ekonomiska påföljder 

Om en deltagare har begått oegentligheter eller bedrägerier eller har lämnat felaktiga 

uppgifter kan kommissionen   också  

a) utesluta deltagaren från alla kontrakt, bidrag och tävlingar som finansieras via 

EU:s budget under högst fem år (eller tio år vid upprepning) och/eller 

b) påföra ekonomisk sanktion på 2 %–10 % av prisets värde (eller 4 %–20 % vid 

upprepning). 

 

17. Annullering av tävlingen  

Kommissionen kan annullera tävlingen eller besluta att inte dela ut priset utan 

skyldighet att ersätta deltagarna om  
 inga ansökningar har inkommit  
 ingen vinnare hittas (ingen ansökan har nått upp till minimipoängen), eller 
 vinnaren eller vinnarna inte är behöriga eller måste uteslutas.  

 

18. Tillämplig lagstiftning och behörig domstol 

Tävlingen omfattas av unionens gällande lagstiftning, vid behov kompletterad av lag-

stiftningen i Belgien. Europeiska unionens tribunal eller, i andra instans, Europeiska 

unionens domstol ska ha exklusiv behörighet att pröva tvister mellan unionen och 

deltagarna angående tävlingsreglernas tolkning, tillämpning eller giltighet, i fall där 

tvisten inte kunnat göras upp i godo.  För deltagare som är internationella organisa-

tioner måste tvister med kommissionen som rör tävlingen – om de inte kan göras upp 

i godo – hänskjutas till skiljedomstol. Permanenta skiljedomstolens frivilliga regler om 

skiljedomsförfarande för internationella organisationer och stater, som är i kraft då 

tävlingen börjar gälla, ska tillämpas. 
 
 

19. Styrkande handlingar på begäran 

Kommissionen kan begära information och de styrkande handlingarna enligt avsnitt V 

Styrkande handlingar på begäran i försäkran på heder och samvete. 
 

 

20. Kontakt 

Om du har frågor som specifikt rör detta pris kan du kontakta 
eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu 
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