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1. Begrundelse for prisen og dens målsætninger 

Undersøgelsesresultater om borgernes forståelse og viden om Den Europæiske Union 

giver anledning til bekymring. Et par eksempler: 

 56 % af europæerne føler, at de ikke er velinformerede om EU-spørgsmål1 

 39 % af europæerne forstår ikke, hvordan Den Europæiske Union fungerer 

 kun 35 % af eleverne på 14 år vidste, hvem der stemmer for at vælge 

medlemmer af Europa-Parlamentet 

 under halvdelen af vælgerne under 24 år stemte ved valget til Europa-

Parlamentet i 2019 (42 %).  

 

Selv om unge hører om Den Europæiske Union fra forskellige kilder, udgør skolerne 

grundlaget for, hvad unge europæere lærer om EU. De kan fremme kritisk bev-

idsthed om Den Europæiske Union og skabe en følelse af at høre til. 

Af denne årsag har Europa-Parlamentet foreslået at uddele "Jan Amos Comenius-

prisen for undervisning af høj kvalitet om Den Europæiske Union"2. Prisen har 

til formål at tilskynde til, belønne og anerkende samt synliggøre arbejdet på skoler, 

der: 

 hjælper deres elever med at få et indgående kendskab til og forståelse 

af den Europæiske Union på en inspirerende måde: dens historie, dens 

grundlæggende værdier og mål, dens handlinger og politikker, institutionernes 

funktion og den beslutningsprocesser 

 opfordrer deres elever til at reflektere kritisk over Europas fortid, 

nutid og fremtid samt over Den Europæiske Unions fordele og udfordringer 

 forbedrer elevernes motivation til at deltage i de demokratiske pro-

cesser, der former Den Europæiske Unions fremtid og deres tilknytning til 

dens grundlæggende værdier. 

I Rådets henstilling fra 2018 om fremme af fælles værdier, inklusiv uddannelse og den 

europæiske dimension i undervisningen3 blev medlemsstaterne, i samme ånd, 

opfordret til at intensivere deres bestræbelser på at fremme de fælles værdier, der er 

nedfældet i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union4. Henstillingen satte for 

alvor undervisning og læring om EU i skolen på den politiske dagsorden. 

                                           
1 Standard Eurobarometer 90, efteråret 2018. 

2 "Jan Amos Comenius-prisen for undervisning af høj kvalitet om Den Europæiske Union" offentliggøres på 
grundlag afAfsnit IX i finansforordningen* og er fastsat i det årlige arbejdsprogram for 2019 for gen-
nemførelsen af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger på området for uddannelse, unge, sport og 
kultur**, der blev offentliggjort den 12. marts 2019. 

* EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de 
finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (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 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
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/DA/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01) 

4 Respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for 
menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01)
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Kommissionen understregede i sin Sibiu-meddelelse Europe in May 20195 

vigtigheden af at forbedre borgernes forståelse af EU, herunder gennem undervisning 

i og læring om EU på alle uddannelsesniveauer. 

Der findes gode praksisser for undervisning om Den Europæiske Union i hele EU. De 

skal anerkendes. Denne pris vil bidrage til at identificere og belønne et eksempel på 

god praksis inden for undervisning om Den Europæiske Union fra hver EU-

medlemsstat. Den vil fremvise og hjælpe med at udbrede disse vellykkede praksisser 

og gøre dem til eksempler for skoler i den samme medlemsstat og andre medlems-

stater. 

Til dette formål uddeles der med denne konkurrence op til 28 priser på hver 8 000 

EUR i separate partier, en pris pr. EU-medlemsstat.  

Priserne vil blive tildelt skoler, der anvender inddragende og virkningsfulde tilgange til 

at forbedre deres elevers viden og forståelse af Den Europæiske Union, såsom: 

 aktiviteter, der giver eleverne mulighed for at opleve europæisk sa-

marbejde 

 aktive og deltagerorienterede undervisningsmetoder 

 aktiviteter, der er godt integreret i læseplanen og relaterer til forskellige 

emneområder og andre skoleaktiviteter 

 aktiviteter, der når ud til det bredere skolesamfund 

 aktiviteter, der organiseres med regelmæssige mellemrum og viser skolens 

engagement til fortsat at undervise om EU på en inspirerende måde. 

 

2. Hvem kan ansøge — udvælgelseskriterier 

1) Konkurrencen er kun åben for sekundærskoler (ISCED-niveau 2 og 3)6, der 

er etableret og beliggende i Den Europæiske Union.  Skoler på ISCED-niveau 0 

eller 1 er ikke berettigede til at ansøge. 

2) Enkeltpersoner (herunder individuelle lærere) er ikke berettigede til at ansøge, 

kun skoler kan ansøge7. 

3) Skoler, der har fået EU-støtte eller en anden pris fra Den Europæiske Unions ins-

titutioner for det samme arbejde/den samme aktivitet, som de ville 

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

6 ISCED er "Den internationale standardklassifikation for skolevæsenet". Afhængigt af uddannelses-
systemets struktur i et land, kan det forekomme, at skoler i nogle EU-medlemsstater ikke svarer præcist til 
et bestemt ISCED-niveau, men kan gå på tværs af flere ISCED-niveauer. I forbindelse med denne konkur-
rence kan skoler kun ansøge med det arbejde, der er udført eller udføres på nuværende tidspunkt i skoler 
på niveauer/klassetrin/år, der svarer til ISCED-niveau 2 og/eller 3. 

Yderligere oplysninger om overensstemmelsen mellem ISCED-niveauer og skolers niveauer/klassetrin/år i 
de forskellige EU-medlemsstater findes på: Europa-Kommissionen/EACEA/Eurydice, The Structure of the 
European Education Systems 2018/2019 – Schematic Diagrams, Eurydice Facts and Figures, Luxembourg, 
Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2019. 

7 Disse skoler kan være af almen, erhvervsfaglig, teknisk eller enhver anden type uddannelse (ISCED-
niveau 2 eller 3), så længe de er officielt anerkendt af de nationale uddannelsesmyndigheder i en EU-
medlemsstat. 

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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ansøge om denne pris for, er ikke berettiget til at ansøge. Skoler, der har 

modtaget EU-støtte eller en EU-pris for andet arbejde (forskelligt fra det arbej-

de, som de ville ansøge om denne pris for) er berettiget til at ansøge. 

4) Skoler, der er finansielt afhængige af midler fra EU's budget til deres drift, er 

ikke berettiget til at ansøge. 

5) Hver skole kan kun indgive én enkelt ansøgning.  

6) Det arbejde/den aktivitet, hvormed skolen ansøger om prisen, skal være gen-

nemført enten i skoleåret 2018-2019 eller 2019-2020 og under alle om-

stændigheder inden ansøgningsfristens udløb. Arbejde, der stadig er under 

forberedelse/ikke gennemføres inden ansøgningsfristens udløb, er ikke 

berettiget. Arbejder, hvis gennemførelse blev påbegyndt i løbet af disse to 

skoleår og stadig er i gang/er ved at blive gennemført på ansøgningstidspunktet, 

er berettiget til at ansøge. 

Udvælgelseskriterierne skal overholdes under hele konkurrencens varighed og op til 

Kommissionens tildelingsbeslutning8. 

 

3. Tildelingskriterier 

Der kræves en samlet minimumscore på 70/100. 

Prisen vil blive tildelt den vindende ansøgning i hver medlemsstat, som bedst opfylder 

målene i afsnit 1. Ansøgningerne vil blive vurderet særskilt i partier pr. medlemsstat 

og ud fra følgende kriterier: 

 
KRITERIE 1: Arbejdets/aktivitetens kvalitet og relevans (højst 50 point) 

1) Er arbejdet/aktiviteten, som foreslås til prisen, direkte rettet mod prisens 
målsætninger? 

2) Er arbejdet/aktiviteten, som foreslås til prisen, ambitiøst med hensyn til an-
vendelsesområde? 

3) Er arbejdet/aktiviteten, som foreslås til prisen, objektivt og evidensbaseret, og 

udviser det/den en ligevægt af forskellige perspektiver? 

4) Er de anvendte undervisningsmetoder inddragende? Er de aktive og 

deltagerorienterede? Giver de eleverne på denne skole mulighed for at opleve 
europæisk samarbejde? 

5) Har arbejdet/aktiviteten, som foreslås til prisen, innovative elementer eller 

kombinerer det/den eksisterende tilgange på en innovativ måde? 

  

                                           
8 For ansøgere fra Det Forenede Kongerige: Vær opmærksom på, at udvælgelseskriterierne skal over-
holdes, indtil Kommissionen har truffet tildelingsbeslutningen (dette sker kort efter vurderingen af ansøgn-
ingerne). Hvis Det Forenede Kongerige træder ud af EU, inden tildelingsbeslutningen træffes, uden at have 
indgået en aftale med EU, der sikrer, at de britiske ansøgere fortsat er berettiget til at ansøge, vil skoler i 
Det Forenede Kongerige ikke længere være berettiget til at modtage denne pris. 
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KRITERIE 2: Arbejdets/aktivitetens indvirkning og udbredelse   

  (højst 50 point) 

1) Inddrog arbejdet/aktiviteten, som foreslås til prisen, et betydeligt antal elev-

er? Fremlægger ansøgningen dokumentation herfor? 

2) Er arbejdet/aktiviteten, som foreslås til prisen, en regelmæssig eller permanent 

aktivitet på den ansøgende skole? Er det en integreret del af undervisningen på 

den ansøgende skole? 

3) Har arbejdet/aktiviteten, som foreslås til prisen, en positiv afsmittende virkning 

på den ansøgende skoles overordnede kultur og potentiale til at tjene som et 

godt eksempel for andre skoler i denne medlemsstat? 

4) I hvilket omfang kan arbejdet/aktiviteten, som foreslås til prisen, overføres og 

skaleres, og er det/den egnet til synergi og til brug for andre skoler i denne 

eller andre EU-medlemsstater, uden at det berører ophavsretten? 

5) Har skolen arbejdet for at udbrede den viden om og forståelse af Den Eu-

ropæiske Union, der tilegnes på skolen, ud over lærere og elever til det bredere 

samfund? 

 

Ansøgere forventes at fremlægge konkret og målelig dokumentation om den 

indvirkning, som det arbejde, der foreslås til prisen, har haft eller har, med passende 

resultatindikatorer, som f.eks. antallet af elever, der deltager i arbejdet/aktiviteten. 

 
 

4. Ansøgning, indsendelse, frister og evalueringsproce-
dure 

Den proceduremæssige vejledende tidsplan er:  

Etaper Specifik dato og tid eller vejle-
dende periode 

Offentliggørelse af indkaldelsen af ansøgninger November 2019 

Frist for indgivelse af ansøgninger    6. februar 2020, kl. 17.00 CET 

Vurdering af ansøgningerne  Marts/april 2020 

Information til ansøgerne April/maj 2020 

Uddeling af priserne Maj 2020 

 

Ansøgninger skal indgives online (udelukkende). 

Ufuldstændige ansøgninger afvises, hvis de obligatoriske dele af ansøgningsskemaet 

ikke er behørigt udfyldt. 

Ændringer af eller tilføjelser til ansøgningen (herunder ændringer af videoen, som an-

søgerne skal indsende) er ikke tilladt efter fristens udløb.  

Hvis det er nødvendigt at præcisere visse aspekter, kan Kommissionen kontakte an-

søgeren efter fristen. 

Undgå at sende ansøgningen på den sidste dag eller de sidste timer før fristen. Dette 

indebærer en risiko for tekniske problemer, der kan føre til at fristen overskrides. 

En række ofte stillede spørgsmål (inklusive svar) er tilgængelige på webstedet om 

indkaldelse af ansøgninger.   
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Ansøgere kan sende spørgsmål til eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu 

indtil fredag den 31. januar 2020. Det kan ikke garanteres, at spørgsmål modtaget 

efter denne dato vil blive behandlet inden ansøgningsfristens udløb.  

Europa-Kommissionen vil udpege uafhængige, eksterne bedømmere til at vurdere an-

søgningerne og rådgive Europa-Kommissionen, der er ansvarlig for den endelige 

udvælgelse af vinderne. 

Priscertifikaterne vil blive uddelt i 2020. Dette kan ske ved prisceremonier i hver 

medlemsstat i forbindelse med festlighederne omkring den 9. maj. 

Vinderne kan i fremtiden blive bedt om at deltage i offentlige arrangementer, der er 

organiseret af Europa-Kommissionen eller andre EU-institutioner. 

De deltagende skoler er ansvarlige for at udarbejde og indsende ansøgningen9, men 

alle aktører i skolens liv kan hjælpe skolen med at forberede dens ansøgning 

(skoleleder, lærere, elever, andre aktører, som skolen samarbejder med for at 

forbedre den måde, hvorpå skolen underviser om EU, som f.eks. NGO'er, fonde, uni-

versiteter, elever, forældre osv.). 

 

Ansøgningen består af to dele: 

DEL 1: Oplysninger, der fremlægges af skolen via det elektroniske ansøgn-

ingsskema, der er tilgængeligt på webstedet for bekendtgørelse af konkur-

rencen.  

Ansøgningsskemaet er kun tilgængeligt på engelsk, men ansøgerne kan udfylde deres 

ansøgning på deres eget sprog10. Andre oplysninger eller materiale, som ansøgerne 

ønsker at indgive som en del af deres ansøgning eller stille til rådighed via links, de 

angiver i deres ansøgning, kan også være på ansøgernes eget sprog. Dette gælder 

også alle oplysninger om det faktiske indhold af det arbejde/den aktivitet, der foreslås 

til prisen (f.eks. lektionsplaner og undervisningsindhold og -materiale, der anvendes til 

at undervise og lære om EU på den pågældende skole). 

Ansøgningsskemaet gør det muligt at indsende en begrænset oplysninger om det ar-

bejde/den aktivitet, som foreslås til prisen. I tillæg til den tekst, man kan indtaste i 

tekstfelterne, bedes man i ansøgningsskemaet derfor også om at angive (i et separat 

felt) et eller flere links, hvor bedømmerne vil kunne finde yderligere oplysninger om 

det arbejde/den aktivitet, der foreslås til prisen. Bemærk venligst, at alle links, der 

ikke fungerer/er forældede/kræver medlemskab og adgangskode, vil blive anset for at 

være ugyldige og ikke vil blive taget i betragtning11. 

Ansøgere må ikke sende yderligere oplysninger eller materiale til Europa-

Kommissionen pr. e-mail, post eller ad andre veje til støtte for deres ansøgning. Al 

materiale, der sendes på sådanne måder, vil ikke blive taget i betragtning. 

                                           
9 I nogle medlemsstater skal skolerne indhente tilladelse fra de nationale eller regionale myndigheder til 
deres deltagelse i denne konkurrence. I så fald forbliver den ansøgende skole ansvarlig for at udarbejde og 
indsende ansøgningen, og det er op til skolen at afslutte alle proceduremæssige ordninger af denne art, hvis 
de er nødvendige. 

10 På ethvert af de 24 officielle EU-sprog: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, 
italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, 
spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk. 

11 Den eneste undtagelse fra denne regel er den adgangskode, der kan være nødvendig for at få adgang til 
den video, som ansøgerne skal indsende (se næste afsnit for yderligere oplysninger). 
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DEL 2: En video (én enkelt video).  

Videoen er en integreret del af ansøgningen. Dens primære formål er at vise, hvad og 

hvordan eleverne lærer om Den Europæiske Union på den pågældende skole, deres 

engagement og de anvendte undervisnings-/læringsmetoder. 

Videoen kan forklare/vise forskellige aktørers rolle i skolens liv i processerne 

vedrørende undervisning og læring om Den Europæiske Union. Det er især vigtigt, at 

videoen inkluderer elevernes perspektiv. De forventes at vise, beskrive og forklare 

deres erfaringer med at lære om Den Europæiske Union på den pågældende skole. 

Videoens fortælling bør ikke blot være en gentagelse/oplæsning af teksten i del 1 i an-

søgningen. 

Videoen kan være på et hvilket som helst af Den Europæiske Unions 24 officielle 

sprog.  

Videoen skal være i MP4-format med en opløsning på 720. Den bør ikke vare længere 

end 6 minutter. 

Videoen bør være hostet af et eksisterende websted (f.eks. den ansøgende skoles 

websted) eller af et nyt websted, der er oprettet af ansøgerne til dette formål. I an-

søgningsskemaet bedes ansøgerne om at angive det relevante weblink. 

Hvis videoen er beskyttet af en adgangskode eller andre begrænsninger, skal disse 

meddeles Kommissionen (der er et spørgsmål vedrørende dette på onlineansøgningss-

kemaet). Bedømmerne har brug for disse for at få adgang til videoen. Bedømmerne er 

pålagt strenge fortrolighedsregler. 

Bemærk venligst, at datoen og klokkeslættet for upload af videoen på webstedet skal 

være før ansøgningsfristens udløb. Hvis en video viser sig at være uploadet efter fris-

tens udløb, vil den tilhørende ansøgning blive afvist. 

Der er ikke noget krav om/pligt til at optage videoer af professionel kvalitet eller med 

professionelt udstyr og ekspertise. 

Videoer, der sendes til Kommissionen på anden vis (f.eks. som vedhæftede filer til e-

mails eller kommercielle, web-baserede, filoverførende værktøjer, såsom WeTransfer) 

vil ikke blive taget i betragtning, og den pågældende ansøgning vil blive afvist. 

Ved at indsende en ansøgning erklærer og garanterer ansøgerne over for Europa-

Kommissionen, at: 

(i) de har indhentet skriftligt samtykke fra identificerbare personer på 18 år eller 

derover og/eller fra indehavere af forældreansvaret for mindreårige, hvis der 

optræder mindreårige i ansøgningen (eller i dele heraf) 

(ii) deres indsendelse ikke giver anledning til påstande om overtrædelser, krænkelse 

af privatlivets fred eller reklamerettigheder, krænkelse af nogen tredjeparts ret-

tigheder og/eller interesser, eller giver anledning til nogen former for krav eller 

overtræder gældende love eller bestemmelser. Det er ansøgernes ansvar at sikre, 

at de nødvendige samtykker er indhentet. 

Ansøgerne skal beholde alle frigivelsesformularer, de har indhentet, da de kan blive 

bedt om at dokumentere, at der er givet samtykke. Hvis ansøgerne indsender mate-

riale, hvortil de ikke er i besiddelse af de relevante tilladelser, påtager ansøgerne sig 

ansvaret for alle eventuelle konsekvenser. 
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5. Prisernes størrelse 

Denne konkurrence uddeler op til 28 priser på hver 8 000 EUR i separate partier, 

en pris pr. EU-medlemsstat. 

Som det allerede er nævnt i afsnit 2, vil skoler i Det Forenede Kongerige imidlertid 

ikke længere være berettiget til at modtage denne pris, hvis Det Forenede Kongerige 

træder ud af EU, inden tildelingsbeslutningen træffes, uden at have indgået en aftale 

med EU, der sikrer, at de britiske ansøgere fortsat er berettiget til at ansøge. I så fald 

vil det maksimale antal priser være 27 (i stedet for 28), men beløbet pr. pris vil stadig 

være det samme (8 000 EUR). 

Hvis der ikke foreligger en ansøgning, der opnår det samlede minimumsresultat, fra én 

eller flere EU-medlemsstater, vil det tilsvarende budgetoverskud ikke blive omfordelt 

til flere priser til ansøgere fra andre EU-medlemsstater. 

Pengepriserne går til de vindende skoler (ikke til enkeltpersoner). Prisens størrelse vil 

ikke være forbundet med de omkostninger, som vinderne har afholdt. 

Ansøgerne er hermed indforstået med og accepterer, at de, hvis de vinder, kan blive 

pålagt skatter, afgifter eller gebyrer, herunder, men ikke begrænset til gevinstskat, i 

henhold til gældende love og bestemmelser. Ansøgerne accepterer hermed at betale 

en sådan skat, afgift eller andre gebyrer. 

 

6. Betalingsordninger  

Pengepriserne vil blive udbetalt til vinderne i én rate ved overførsel til deres bank-

konto, forudsat at alle de ønskede dokumenter er blevet fremlagt. Betalingen for-

ventes afsluttet i løbet af 2020. Der kan blive anmodet om validering af retlige enhe-

der og bankkontooplysninger for vinderne, efter at der er givet meddelelse om beslut-
ningen om tildeling af prisen. 

 

7. Dokumenter 

De obligatoriske støttedokumenter er anført i ansøgningsskemaet. 

Med henblik på at vurdere om ansøgeren er berettiget til at ansøge, skal følgende 

støttedokumenter vedlægges: 

- et officielt dokument, der dokumenterer den retlige enheds retlige status, dvs. at 

ansøgeren er en skole, der er anerkendt af de nationale uddannelsesmyndigheder i 
den EU-medlemsstat, hvor den er baseret 

- erklæring på tro og love om overholdelse af udvælgelses- og udelukkelseskrite-

rierne og om ikke tidligere at have modtaget EU-finansiering (eller en EU-pris) for 

samme arbejde/aktivitet. 

Deltagerne kan på et senere tidspunkt blive bedt om at fremlægge yderligere doku-

menter (f.eks.: validering af retlige enheder, bankkontooplysninger, yderligere doku-

mentation til støtte for berettigelsen til at ansøge osv.) 
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8. Fremme af prisen — synligheden af EU's finansiering 

— offentliggørelse og immaterielle rettigheder 

8.1 Offentliggørelse af prisvinder(e)  

Vinderen/vinderne kan promovere prisen og resultaterne heraf ved at fremlægge 

målrettede oplysninger til forskellige målgrupper (herunder medierne og offen-

tligheden) på en strategisk og effektiv måde.  

Medmindre Kommissionen anmoder om eller accepterer noget andet, eller medmindre 

det er umuligt, skal alle kommunikationsinitiativer, som vedrører projektet (også i el-

ektronisk form, via de sociale medier osv.), indeholde:  

a) EU-symbolet12 og  

b) følgende tekst: "xxxxx (navn på vinderen) er blevet tildelt "Jan Amos Comenius-

prisen for undervisning af høj kvalitet om Den Europæiske Union".  

Hvis EU-symbolet vises sammen med et andet logo, skal EU-symbolet have en pas-

sende størrelse og placering.  

Med henblik på promovering af prisen kan vinderen/vinderne bruge EU-symbolet uden 

forudgående godkendelse fra Kommissionen. Dette giver dog ikke vinderen eneret til 

brug af symbolet.  

Desuden må vinderen/vinderne ikke tilegne sig EU-symbolet eller noget lignende 

varemærke eller logo ved hjælp af registrering eller andre tiltag. 

 

8.2 Offentliggørelse ved Kommissionen, immaterielle rettigheder 

og tredjeparters rettigheder 

Kommissionen offentliggør navnet på de vindende skoler med angivelse af lande og 

lokaliteter, størrelsen på prisen og en opsummerende beskrivelse af de prisvindende 

arbejder/aktiviteter (formenligt også videoerne, der er indsendt af vinderne eller en 

dele heraf). Ved at indsende deres ansøgning erklærer ansøgerne, at de giver deres 

samtykke til denne offentliggørelse. 

Alle ansøgere, herunder vinderne, bevarer det fulde ejerskab til de immaterielle ret-

tigheder til videoen, der er indsendt til Europa-Kommissionen som del af deres an-

søgning.  

Ved indsendelse af deres ansøgning bekræfter ansøgerne ved at indsende tekst, vid-

eo, billeder eller andet materiale, at de repræsenterer og garanterer, at de er de 

eneste ophavsmænd og rettighedshavere til de indsendte materialer, samt at de ikke 

krænker tredjemands ophavsrettigheder, ret til privatliv, billedrettigheder eller øvrige 

rettigheder. Ved indsendelse af deres ansøgning giver ansøgerne desuden, i tilfælde af 

tildeling af prisen, deres accept og samtykke til, at: 

- Europa-Kommissionen uden restriktioner kan bruge alle former for publikationer, 

som den modtager fra vinderne som en del af deres ansøgninger, i enhver form 

for tv-udsendelse eller kommunikation via internettet eller sociale medier, der 

vedrører arbejdet/aktiviteten, samt dokumenter, navnlig resuméer til offen-

tliggørelse og resultater samt alt andet materiale (såsom billeder og audiovisuelt 

materiale)  

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

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_da.htm
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- Europa-Kommissionen kan oversætte, gengive og give tilladelse til distribution af 

sådanne oplysninger, der er indsendt af ansøgeren, til offentligheden 

- tredjeparter (såsom andre skoler) kan få adgang til, anvende, gengive eller ud-

brede de oplysninger og det materiale, der er knyttet til de prisvindende ar-

bejder/aktiviteter, som offentliggøres af Europa-Kommissionen (herunder audio-

visuelt materiale). Materialet er frit tilgængeligt, men ophavsmændenes ophavsret 

(den prisvindende skole) skal anerkendes , og materialet må udelukkende an-

vendes med henblik på oplysning og undervisning 

- Kommissionen kan lagre og arkivere oplysninger vedrørende arbejdet/aktiviteten, 

der er indsendt af ansøgerne (herunder audiovisuelt materiale), i Den Europæiske 

Unions databaser, som er tilgængelige for offentligheden online 

- billeder og videoer, der er taget af Europa-Kommissionen enten under prisover-

rækkelsen eller i forbindelse med forberedelsen heraf, er udelukkende Kommis-

sionens ejendom. Ved indsendelse af deres ansøgninger giver deltagerne i en giv-

en prisoverrækkelse (vindende ansøgere og/eller disses repræsentanter) deres 

samtykke til, at Europa-Kommissionen bruger dette materiale til PR-formål. 

Hvis de indsendte materialer indeholder tredjeparters arbejde, erklærer ansøgerne 

ved indsendelse af deres ansøgninger at have opnået alle de nødvendige rettigheder, 

der giver Kommissionen tilladelse til at anvende de indsendte materialer som angivet 

ovenfor. Kommissionen har til enhver tid ret til at anmode om dokumentation for tre-

djemands rettighedsclearing. Ansøgere påtager sig det fulde ansvar for eventuelle 

skader eller tab som følge af deltageres krænkelse af tredjeparters rettigheder. Med 

henblik herpå vil prisvinderne blive opfordret til at udfylde en erklæring om immateri-

elle rettigheder og indsende den til Kommissionen inden udbetalingen af gevinsten. 

 

9. Udelukkelseskriterier  

Deltagere vil blive udelukket, hvis de (eller én af dem eller nøglepersoner, der har be-

føjelse til at repræsentere, træffe beslutninger eller kontrollere dem)13:  

 har været genstand for en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse, der 

konkluderer, at der er blevet oprettet en enhed i en anden jurisdiktion med den 

hensigt at gøre det muligt for deltageren at omgå skattemæssige, sociale eller an-

dre retlige forpligtelser 

 ved en retskraftig dom, afsagt af en kompetent myndighed i en medlemsstat, er 

dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om vedkommendes faglige hæder-

lighed 

 er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller er 

begæret taget under en af disse behandlinger, har indstillet sin erhvervsvirksom-

hed, eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure 

fastsat i nationale love eller regler  

 i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som EU-

organerne bevisligt har konstateret (herunder ved afgørelser truffet af Den Eu-

ropæiske Investeringsbank og internationale organisationer) 

                                           
13 Jf. artikel 136, 141, 142 og 143 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. 
juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (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 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning 
(EU, Euratom) nr. 966/2012. 
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 ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale 

sikringsordninger eller skat (i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor vedkom-

mende er etableret, i den ansvarlige anvisningsberettigedes land og i det land, hvor 

aktiviteten skal gennemføres) 

 har afgivet urigtige oplysninger, der kræves for at deltage i konkurrencen eller har 

undladt at afgive sådanne oplysninger  

 ved en retskraftig dom er dømt for svig, bestikkelse, deltagelse i en kriminel organ-

isation, hvidvaskning af penge eller en hvilken som helst anden form for ulovlig ak-

tivitet, der skader Unionens finansielle interesser 

 er genstand for en interessekonflikt i forbindelse med prisen  

 er genstand for en administrativ sanktion for at afgive urigtige oplysninger, der 

kræves for at deltage i en udbudsprocedure eller en anden tilskudsprocedure, eller 

for at have undladt at afgive disse oplysninger, eller er fundet skyldig i grov mis-

ligholdelse af sine forpligtelser i henhold til kontrakter eller aftaler, der finansieres 

over Unionens budget 

 har modtaget eller ydet, ønsket, forsøgt at opnå eller har accepteret en fordel, fi-

nansiel eller i naturalier, til eller fra en hvilken som helst anden part, i tilfælde, hvor 

dette udgør en ulovlig praksis eller indebærer bestikkelse, enten direkte eller indi-

rekte og udgør et incitament eller en belønning i forbindelse med tildelingen af pris-

en. 

 

10. Behandling af personoplysninger  

10.1. Kommissionens behandling af personoplysninger 

Personoplysninger behandles af Kommissionen ifølge forordning (EU) 2018/172514 og 

ifølge "anmeldelser af behandling" til Kommissionens databeskyttelsesansvarlige (of-

fentligt tilgængelige i den databeskyttelsesansvarliges register). 

Sådanne data vil blive behandlet af den "registeransvarlige", kontor A1 — Europa-

Kommissionens generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur — med 

henblik på tildeling og gennemførelse af og opfølgning på prisen eller for at beskytte 

EU's finansielle interesser (herunder kontrol, revisioner og undersøgelser, jf. punkt 

14).  

De personer, hvis personoplysninger behandles, har ret til at få adgang til, korrigere 

eller slette deres egne personoplysninger og ret til at begrænse eller, hvor det er rele-

vant, ret til dataportabilitet eller ret til at gøre indsigelse mod databehandling i 

overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725. Til dette formål skal de sende 

eventuelle spørgsmål om behandlingen af deres personoplysninger til den registerans-

varlige på e-mailadressen eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu. De kan 

desuden til enhver tid henvende sig til den europæiske tilsynsførende for databeskyt-

telse. 

Vinderen/vinderne gav på ansøgningstidspunktet udtrykkeligt samtykke til, at Europa-
Kommissionen offentliggør følgende oplysninger (uanset form eller medie):  

a) vinderens navn  

b) vinderens oprindelsesmedlemsstat 

                                           
14 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri 

udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF. 

mailto:eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu
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c) prisens størrelse 

d) kort beskrivelse af det/den prisvindende arbejde/aktivitet. 

 

10.2. Ansøgernes behandling af personoplysninger  

Ansøgerne skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med gældende EU-

lovgivning og nationale love om databeskyttelse (herunder krav vedrørende tilladelser 

og meddelelser, hvis det er relevant).  

Ansøgerne kan kun give deres personale adgang til oplysninger, der er strengt 

nødvendige for tildeling eller gennemførelse af eller opfølgning på prisen. Ansøgerne 

skal sikre, at det personale, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har 

forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt 

fortrolighedspligt. 

Ansøgerne skal informere det personale, hvis personoplysninger indsamles og behan-

dles af Kommissionen om dette. Til dette formål skal ansøgerne give dem tjenes-

tespecifikke databeskyttelseserklæringer (se ansøgningsskemaet) inden de sender 

deres data til Kommissionen. 

 

11. Etik  

Aktiviteterne skal udføres i overensstemmelse med:  

a) etiske principper og  

b) gældende internationale og nationale love samt EU-lovgivning. 

 

12. Interessekonflikt  

Deltagerne skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre enhver situa-

tion, som bringer den uvildige og objektive tildeling af prisen i fare på grund af f.eks. 

økonomiske interesser, politiske eller nationale tilhørsforhold, familie- eller 

følelsesmæssige bånd eller enhver anden fælles interesse ("interessekonflikt"). 

Deltagerne skal omgående underrette Kommissionen om enhver situation, der udgør 

eller med sandsynlighed vil føre til en interessekonflikt og straks træffe alle de 

forholdsregler, der er nødvendige for at rette op på situationen. 

Kommissionen kan kontrollere, om de trufne forholdsregler er tilstrækkelige, og 

kræve, at der tages yderligere skridt inden en given tidsfrist. 

 

13. Erstatningsansvar  

Kommissionen kan ikke drages til ansvar for skader, der forårsages eller påføres af 

nogen af deltagerne eller tredjeparter som følge af eller under gennemførelsen af ak-

tiviteterne forbundet med konkurrencen. 

 

14. Kontroller, revisioner og undersøgelser  

Deltagerne accepterer, hvis de tildeles en pris, at Kommissionen, Det Europæiske 

Kontor for Bekæmpelse af Svig og Revisionsretten kan udføre kontroller og revisioner i 

forbindelse med konkurrencen og den modtagne pris. 
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15. Tilbagetrækning af prisen — inddrivelse af 
uretmæssigt udbetalte beløb 

Kommissionen kan trække prisen tilbage og inddrive alle udbetalte beløb, hvis den 

konstaterer at: 

a) der blev gjort brug af urigtige oplysninger, svig eller bestikkelse for at opnå 

prisen  

b) en vinder ikke var berettiget til at ansøge eller burde have været udelukket 

c) en vinder er fundet skyldig i grov misligholdelse af sine forpligtelser i henhold 

til disse konkurrenceregler. 

 

16. Administrative og finansielle sanktioner 

Hvis en deltager har begået uregelmæssigheder eller svig, eller har afgivet urigtige 

erklæringer, kan Kommissionen også:  

a) udelukke deltageren fra alle kontrakter, tilskud og konkurrencer, der finansi-

eres over EU-budgettet, i op til fem år (eller 10 år i tilfælde af gentagelse) 

og/eller 

b) pålægge en bøde på mellem 2 % og 10 % af prisens værdi (eller på mellem 

4 % og 20 % i tilfælde af gentagelse). 
 

17. Annullering af konkurrencen  

Kommissionen kan annullere konkurrencen eller beslutte ikke at tildele en pris — uden 

forpligtelse til at yde deltagerne erstatning, hvis:  

 der ikke modtages nogen ansøgninger  

 der ikke findes en vinder (ingen ansøgning lever op til vurderingskriterierne) 

 vinderen/vinderne ikke er berettiget til at ansøge eller må udelukkes.  

 

18. Lovvalg og kompetence 

Konkurrencen er underlagt gældende EU-lovgivning, om nødvendigt suppleret af Bel-

giens lovgivning. Retten eller i appelsager Den Europæiske Unions Domstol har 

enekompetence til at behandle tvister mellem Unionen og en deltager om fortolkning-

en, anvendelsen eller gyldigheden af denne konkurrences regler, hvis tvisten ikke kan 

bilægges i mindelighed.  For deltagere, der er internationale organisationer, skal 

sådanne tvister med Kommissionen vedrørende konkurrencen — hvis de ikke kan 

bilægges i mindelighed — henvises til voldgift. Den Faste Voldgiftsrets frivillige regler 

for voldgift, der berører internationale organisationer og stater, og som er gældende 

på tidspunktet for konkurrencens ikrafttræden, skal anvendes. 
 
 

19. Fremlæggelse af dokumentation på anmodning 

Kommissionen kan anmode om oplysninger og relevant dokumentation som angivet i 

afsnit V "Dokumentation på anmodning" i erklæringen på tro og love. 
 
 

20. Kontakt 

For spørgsmål, der specifikt vedrører denne pris, kontakt venligst: 

eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu 
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