OZNÁMENIE O PREDKLADANÍ
NÁVRHOV
Cena cisára Maximiliána za európske zásluhy na
regionálnej a komunálnej úrovni 2021
Spolková krajina Tirolsko a mesto Innsbruck založili v roku 1997 pri príležitosti
dovŕšenia 85. roku života dlhoročného primátora Innsbrucku a predsedu
Tirolského krajinského snemu DDr. Aloisa Luggera (†) ako uznanie jeho zásluh
o Európu v roku 1997 Cenu cisára Maximiliána ako európsku cenu Spolkovej
krajiny Tirolsko a mesta Innsbruck za regionálnu a komunálnu politiku.
V rámci príprav na pamätný rok cisára Maximiliána v roku 2019 sa Spolková
krajina Tirolsko a mesto Innsbruck rozhodli Cenu cisára Maximiliána zamerať
novým smerom.
Touto cenou budú vyznamenané mimoriadne projekty osobností, inštitúcií,
resp. organizácií, ktoré na regionálnej a/alebo komunálnej úrovni prinášajú
pridanú hodnotu pre rozvoj európskej myšlienky. Navrhnutí uchádzači musia
byť spoľahliví a schopní projekt zrealizovať a zdarne ukončiť.
Zohľadnené budú obzvlášť tie projekty, ktoré sa mimoriadnym spôsobom
pričinia o európske porozumenie a zrastanie Európy, o mierové spolužitie a
súdržnosť v Európe. Podmienkou je však tiež vzťah ku komunálnej a
regionálnej úrovni. Podané projekty musia poslúžiť ako vzor, z ktorého sa budú
dať vyvodiť osvedčené praktiky, ktoré sa budú dať navyše preniesť aj na iné
obce a regióny ako takzvané best practices.
Veľká miera publicity by pritom mala posilniť európsku ideu v očiach občianok
a občanov. Projekt nesmie byť zameraný na zisk ani na dosahovanie iných
majetkových výhod a takisto nesmie porušovať zákonné ustanovenia či
všeobecné európske právne zásady.
Podané projekty by sa mali vyznačovať inovatívnosťou, mali by sa riadiť novými
prístupmi, resp. organizačnými metódami a obsahovať tiež vyhodnotenie
dopadov, resp. vývoja sledovaných cieľov projektu, resp. očakávaných účinkov.
Pre rozhodovanie budú podstatné najmä rôznorodé aspekty európskej
integrácie. K rozhodujúcim kritériám pritom patria účinnosť projektu, jeho
dlhodobá udržateľnosť, kreativita a snaha primäť ďalšie cieľové skupiny, aby
sa vlastným zaangažovaním zaoberali európskou ideou.

Cena cisára Maximiliána sa udeľuje každé dva roky. Ocenenie pozostáva z
listiny, medaily (jubilejný toliar cisára Maximiliána I. z roku 1509) a z peňažnej
ceny vo výške 10 000,- eur. Peňažnú cenu pritom treba vložiť do oceneného
projektu. Ocenenie získa osobnosť či inštitúcia, resp. organizácia za európske
zásluhy na regionálnej a komunálnej úrovni.
Projekty sa podávajú výlučne online, prostredníctvom integrovanej platformy
pre uchádzačov na internetovej stránke www.kaisermaximilianpreis.at.
Projekty musia byť podané buď v nemeckom, francúzskom alebo anglickom
jazyku.
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