
 
 

 
 

PREMIUL CESE PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ 2018 
Răsplătirea excelenței în inițiativele societății civile 

Identități, valori europene și patrimoniu cultural în Europa 
 
 
 
 
În cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural, Comitetul Economic și Social European [CESE] va oferi 
Premiul pentru societatea civilă pentru tema Identități, valori europene și patrimoniu cultural în Europa. 
 
Obiectivul general al concursului este de a sensibiliza opinia publică cu privire la contribuția pe care o pot 
avea organizațiile societății civile (înregistrate oficial în Uniunea Europeană și care sunt active la nivel local, 
național, regional sau european) și/sau persoanele particulare la crearea unei identități și a unei cetățenii 
europene, sprijinind astfel valorile comune care stau la baza integrării europene. 
 
Obiectivul specific este de a răsplăti inițiativele inovatoare de pe teritoriul UE care își propun să sensibilizeze 
publicul cu privire la multiplele niveluri și bogăția identităților europene, exploatând întregul potențial al 
bogăției culturale a Europei, facilitând accesul la patrimoniul cultural european și promovând valorile 
europene (respectarea demnității umane și a drepturilor omului, libertatea, democrația, egalitatea și statul 
de drept). În general, ar trebui subliniat că, în cadrul acestui premiu, patrimoniul cultural ar trebui înțeles în 
sens larg, incluzând și patrimoniul industrial, meșteșugurile, patrimoniul gastronomic, cultura muncii etc. 
 
Criteriile de acordare a premiului sunt: durabilitate, participare și colaborare, inovare, valori europene, 
diversitate. 

• Durabilitate: Acest criteriu va evalua potențialul inițiativei propuse de a avea un impact pe termen lung 
și de a constitui o sursă de inspirație pentru alte inițiative similare în Europa, adică de a putea fi aplicată 
sau adaptată aceleiași categorii de beneficiari sau unei alte categorii de beneficiari din același stat 
membru sau dintr-un alt stat membru al UE. 

• Participare și colaborare : Acest criteriu va evalua, pe de o parte, în ce măsură inițiativa propusă 
presupune implicarea activă a beneficiarilor și, pe de altă parte, capacitatea inițiativei de a împărtăși 
bune practici și de a sensibiliza opinia publică cu privire la chestiuni legate de tema pentru care este 
acordat premiul pentru societatea civilă. Va fi, de asemenea, luată în considerare o abordare bazată pe 
colaborarea cu alți actori relevanți. 

• Inovare : Acest criteriu va evalua creativitatea inițiativei propuse, unicitatea și gradul său de inovare, în 
acest context specific. În acest scop, inovarea este înțeleasă ca reprezentând atât idei noi, cât și 
modalități noi sau îmbunătățite de punere în aplicare a unei soluții sau a unei abordări deja existente, 
sau de adaptare a acesteia la un context diferit sau la un alt grup-țintă. 

• Valori europene : Pe baza acestui criteriu se va evalua măsura în care inițiativa propusă apără activ 
valorile europene și îi protejează pe cei care, zi de zi, luptă pentru o Europă întemeiată pe aceste valori. 

• Diversitate : Acest criteriu va evalua includerea diversității din Europa și va lua în considerare diferitele 
perspective istorice și culturale posibile pentru a promova identitatea europeană și pentru a consolida 
un sentiment comun de apartenență și de însemnătate prin intermediul diversității și împreună cu 
ajutorul său. 

 
 



 
 

Activitățile/inițiativele eligibile trebuie să fi fost puse deja în aplicare sau să se afle în curs de desfășurare. 
Inițiativele planificate, dar care încă nu au fost puse în aplicare la 7 septembrie 2018 (data-limită pentru 
depunerea cererilor) sunt excluse. 
 
Pentru a fi eligibile, activitățile/inițiativele trebuie să acopere cel puțin unul dintre următoarele domenii: 
· să promoveze valorile europene (respectarea demnității umane și a drepturilor omului libertatea, 
democrația, egalitatea și statul de drept), prin intermediul culturii; 
· să promoveze respectarea diversității culturale, religioase și lingvistice și a libertății artelor, ca drepturi 
fundamentale europene; 
· să promoveze dreptul la libertatea de expresie și dreptul la libertatea de întrunire pașnică și libertatea de 
asociere la toate nivelurile; 
· să sensibilizeze cu privire la bogăția patrimoniului cultural al Europei în sens larg, și anume atât patrimoniul 
material (monumente, clădiri, situri etc.), cât și patrimoniul imaterial, și la impactul acestuia asupra creației 
contemporane (arta spectacolului, artele vizuale, literatura, mass-media etc.); 
· să promoveze valorile europene și identitatea europeană cu mai multe niveluri, diversitatea culturilor, ca 
bază a înțelegerii, schimbului și dezvoltării, pentru a combate tendințele populiste, propaganda și 
prejudecățile; 
· să faciliteze și să încurajeze accesul unui public mai larg și mai diversificat la patrimoniul cultural european, 
inclusiv prin intermediul mijloacelor digitale, prin eliminarea barierelor fizice, sociale sau culturale sau prin 
intermediul activităților de extindere a categoriilor de public, ținând seama de persoanele cu nevoi speciale; 
· să demonstreze importanța patrimoniului cultural al Europei pentru a promova sentimentul unei identități 
europene cu mai multe niveluri, incluziunea socială și integrarea, de exemplu, prin educație și activități de 
învățare pe tot parcursul vieții, în special cele care se concentrează pe copii, tineri și cetățenii de vârsta a 
treia, comunitățile locale și grupurile defavorizate; 
· să prevină folosirea abuzivă a culturii drept mijloc de promovare a rasismului, a radicalizării sau a 
naționalismului, prin concentrarea activă asupra diversității inerente a identității europene și a patrimoniului 
cultural european și asupra interpretărilor diferite ale acestui patrimoniu; 
· să sensibilizeze cu privire la întregul spectru de culturi care, de-a lungul secolelor și până în prezent, au 
contribuit și contribuie la crearea unei identități europene cu mai multe niveluri; 
· să exploateze capacitatea culturii și a dialogului intercultural și interconfesional de a preveni conflictul și de 
a promova reconcilierea și stabilitatea dintre diferitele comunități. 
 
Candidatura se depune prin completarea formularului online la următorul link: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/civil-society-prize-2018. Candidații pot depune o singură 
candidatură, ce vor primi o confirmare automată cu privire la trimiterea cu succes a aplicației. 
 
CESE intenționează să acorde cinci premii. Premiul întâi este în valoare de 14.000 euro. Valoarea premiilor al 
doilea, al treilea, al patrulea și al cincilea este de 9.000 de euro. 
 
Termenul limită pentru depunerea a aplicațiilor este 7 septembrie. Comunicarea rezultatelor se va realiza 
spre finalul lunii noiembrie 2018. Ceremonia de decernare va avea loc la 13 decembrie 2018. 
 
 
Alte documente utile: 
Reguli pentru acordarea Premiului CESE pentru societatea civilă pe 2018 
Declarația pe proprie răspundere privind criteriile de excludere și criteriile de eligibilitate 
Formular entitate juridică 
Formular de identificare financiară 
FAQ  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/civil-society-prize-2018
https://anuleuropean.patrimoniu.gov.ro/wp-content/uploads/2018/08/ro_regulament_CESE_societate-civila_2018.pdf
https://anuleuropean.patrimoniu.gov.ro/wp-content/uploads/2018/08/declaration_on_honour_CESE_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm#ro
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-id_en.cfm#ro
https://anuleuropean.patrimoniu.gov.ro/wp-content/uploads/2018/08/CESE_faq_en_fin.pdf

