KILPAILU
Eurooppalaisista alue- ja kunnallispolitiikan saavutuksista
myönnettävä keisari Maksimilianin palkinto vuodelle 2019
Tirolin osavaltio ja Innsbruckin kaupunki perustivat Innsbruckin kaupungin pitkäaikaisen
pormestarin ja Tirolin maapäivien puheenjohtajan Alois Luggerin (†) 85vuotissyntymäpäivän kunniaksi tunnustuksena tämän ansioituneesta työstä Euroopan
hyväksi keisari Maksimilianin nimeä kantavan eurooppalaisen palkinnon, jonka Tirolin
osavaltio ja Innsbruckin kaupunki myöntävät alue- ja kunnallispolitiikan toimijoille.

Vuonna 2019 on keisari Maksimilianin muistovuosi, ja sen valmistelujen yhteydessä
Tirolin osavaltio ja Innsbruckin kaupunki ovat uudistaneet myös keisari Maksimilianin
palkinnon myöntämisperusteita.

Palkinnolla annetaan
tunnustusta yksittäisten ihmisten, instituutioiden tai
organisaatioiden ansiokkaille alue- ja/tai kunnallistason projekteille, joilla on merkitystä
koko Euroopan kannalta . Projekteillaan kilpailuun osallistuvien osanottajien on oltava
luotettavia, ja heidän on kyettävä toteuttamaan projekti ja viemään se myös loppuun.

Erityistä huomiota saavat projektit, jotka edistävät erityisellä tavalla eurooppalaista
yhteisymmärrystä ja Euroopan yhdentymistä, rauhanomaista yhteiseloa ja Euroopan
yhteenkasvamista. Projektin toteutuksen on liityttävä kunnallis- ja aluetason toimintaan.
Kilpailuun osallistuvista projekteista on voitava johtaa hyväksi todettuja käytäntöjä, joita
voidaan toteuttaa parhaina käytäntöinä myös muissa kunnissa ja muilla alueilla.

Palkinnon näkyvyydellä on tarkoitus vahvistaa kansalaisten Eurooppa-ajatusta. Projekti
ei saa tavoitella voittoa tai muuta taloudellista etua, eikä se saa rikkoa lakia tai loukata
yleisiä eurooppalaisia oikeusperiaatteita.

Kilpailuun osallistuvien projektien on oltava innovatiivisia, niissä on sovellettava uusia
toiminta-ajatuksia tai organisaatiomenetelmiä ja niihin on sisällyttävä projektin
tavoitteiden noudattamiseen tai odotettuihin tuloksiin liittyvien vaikutusten tai
kehityssuuntien arviointi. Ratkaisevassa asemassa ovat tässä erilaiset Euroopan
integraatioon liittyvät aiheet. Päätökseen vaikuttavia kriteerejä ovat projektin tehokkuus,
vaikuttavuus ja luovuus sekä pyrkimys saada uusia kohderyhmiä omaehtoisesti mukaan
Eurooppa-hankkeeseen.

Keisari Maksimilianin palkinto myönnetään joka toinen vuosi. Palkinto koostuu
kunniakirjasta, mitalista (Schautaler 1509 keisari Maksimilian I) ja 10 000 euron
rahapalkinnosta. Rahapalkinto luovutetaan palkitun projektin tarkoituksiin.

Vuoden 2019 keisari Maksimilianin palkinnon luovutustilaisuus järjestetään 8.5.2019.
Palkinto myönnetään yksittäiselle ihmiselle, instituutiolle tai organisaatiolle Euroopan
kannalta merkittävistä alue- ja kunnallistason saavutuksista.
Kilpailuasiakirjat voi jättää ainoastaan verkossa integroidun hakemusalustan kautta
osoitteessa www.kaisermaximilianpreis.at. Projektiasiakirjat on toimitettava saksan,
ranskan tai englannin kielellä.
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