ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
Награда „Император Максимилиан” за европейски
заслуги на местно и регионално ниво 2019
През 1997 г. по повод 85-годишнината от рождението на дългогодишния кмет на
град Инсбрук и президент на Ландтага на провинция Тирол д-р Алоиз Лугер (†) и в
знак на признание към неговите заслуги за Европа провинция Тирол и град
Инсбрук учредиха наградата „Император Максимилиан” за изключителни
постижения в европейската местна и регионална политика.
Като част от подготовката за честването на кръглата годишнина от кончината на
император Максимилиан през 2019 година провинция Тирол и град Инсбрук
актуализираха и наградата „Император Максимилиан”.
С тази награда се удостояват изключително успешни проекти на отделни
личности, институции или организации, които допринасят за развитието на
европейската идея на регионално и/или общинско ниво. Кандидатите трябва да са
благонадеждни и да са в състояние да реализират и завършат проекта си.
Особено внимание ще получат проектите, които се отличават със специален
принос към разбирателството и интеграционните процеси в Европа, към мирното
съжителство и сближаването на европейските народи. Проектите също така
трябва да бъдат обвързани с нивото на регионалната и местната политика.
Кандидатстващите проекти следва да послужат за извеждането на утвърдени
практики и за прилагането им като най-добри практики в други общини и региони.
Широкото публично присъствие трябва да изостри гражданското съзнание за
европейската идея. Проектът не може да бъде ориентиран към печалба или
придобиване на друга материална изгода и не трябва да нарушава законовите
разпоредби или общата европейска правна рамка.
Подадените проекти трябва да се отличават с иновативност, да предлагат нови
подходи и организационни методи и да съдържат оценка на резултатите или
развитието на целите на проекта, съответно на очакваното въздействие.
Определящи тук са разнообразните аспекти на европейската интеграция.
Решаващи критерии са ефективността на проекта, дългосрочните последствия и
креативният подход, както и потенциалът за мотивиране на други целеви групи
към по-висока лична ангажираност в отношението им към Европа.
Наградата „Кайзер Максимилиан” се връчва веднъж на две години. Тя се състои от
грамота, медал (юбилеен талер от 1509 г. на император Максимилиан I) и парична
награда в размер на 10 000 евро. Паричната награда е предназначена за
реализацията на отличения проект.

През 2019 г. връчването на наградата „Император Максимилиан” ще се състои на
8 май. Наградата ще бъде връчена на отделна личност, институция или
организация за европейски заслуги на регионално или местно ниво.
Проектите се подават само онлайн чрез интегрираната платформа за
кандидатстване на уебсайта www.kaisermaximilianpreis.at. Подадените проекти
трябва да бъдат на немски, френски или английски език.
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