OSALEMISKUTSE
2021. aasta keiser Maximiliani auhind piirkondlikul ja
kohalikul tasandil Euroopale osutatud teenete eest
Tirooli liidumaa ja Innsbrucki linn asutasid 1997. aastal pikki aastaid tegutsenud
Innsbrucki linnapea ja Tirooli liidumaa presidendi dr Alois Luggeri (†) 85.
sünniaastapäeva täitumise puhul tunnustuseks tema Euroopale osutatud
teenete eest keiser Maximiliani auhinna, Tirooli liidumaa ja Innsbrucki linna
Euroopa auhinna piirkondliku ja kohaliku poliitika eest.
2019. aastal tähistatavaks keiser Maximiliani mälestusaastaks tehtavate
ettevalmistuste raames on Tirooli liidumaa ja Innsbrucki linn taaskäivitanud ka
keiser Maximiliani auhinna.
Auhinna väljaandmisega tunnustatakse isikute, institutsioonide või
organisatsioonide erakordseid projekte, mille kaudu saavutatakse piirkondlikul
ja/või kohalikul tasandil üleeuroopalist lisandväärtust. Projekti arendaja peab
olema usaldusväärne ja suuteline projekti teostama ning selle lõpule viima.
Erilist tähelepanu pööratakse projektidele, millega antakse eriline panus
üleeuroopalisele
mõistmisele
ning
lõimumisele,
rahumeelsele
kooseksisteerimisele ja ühtekuuluvusele Euroopas. Olemas peab olema seos
kohaliku ja piirkondliku tasandiga. Esitatud projektid peavad pakkuma
võimalust ammutada sellest parimaid tavasid ning kanda neid parimate
tavadena üle teistesse kohalikesse ja piirkondlikesse omavalitsustesse.
Suur nähtavus peab tugevdama kodanike hulgas Euroopa ideed. Projekt ei tohi
olla suunatud kasumi või muu finantstulu saamisele ega minna vastuollu
õigusnormide või Euroopa õiguse üldpõhimõtetega.
Esitatud projektid peavad olema uuendusliku suunitlusega, rakendama uusi
lähenemisviise või organisatsioonilisi meetodeid ning sisaldama seoses
rakendatavate projektieesmärkide või prognoositava mõjudega mõjude või
arengute hindamist. Siin etendavad olulist rolli Euroopa integratsiooni erinevad
tahud. Seejuures on otsustavad kriteeriumid projekti tõhusus, jätkusuutlikkus ja
loovus ning fookus täiendavate sihtrühmade ajendamisel iseseisvale
osalemisele mõttevahetuses Euroopaga.
Keiser Maximiliani auhind antakse välja iga kahe aasta tagant. Auhind koosneb
tunnistusest, medalist (Maximilian I kujutisega medaljon 1509. aastast) ja
rahalisest auhinnast suurusega 10 000 eurot. Rahaline auhind on nähtud ette

suurepärase projekti jaoks. Auhind antakse isikule, institutsioonile või
organisatsioonile piirkondlikul ja kohalikul tasandil Euroopale osutatud teenete
eest.
Projektid tuleb esitada eranditult integreeritud kandideerimisplatvormi kaudu
aadressil www.kaisermaximilianpreis.at. Projektid tuleb esitada saksa,
prantsuse või inglise keeles.
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