CONVITE À APRESENTAÇÃO DE
PROPOSTAS
Prémio Kaiser-Maximilian para Serviços Europeus a
Nível Regional e Local 2021
Por ocasião dos 85 anos de vida do Dr. Alois Lugger (†), o antigo presidente
da câmara de Innsbruck e do parlamento estatal do Tirol, o Tirol e a cidade de
Innsbruck criaram o Prémio Europeu Kaiser-Maximilian relativo à Política Regional e Local do Tirol e da cidade de Innsbruck em reconhecimento do seu
mérito europeu em 1997.
Durante os preparativos para o ano comemorativo do Kaiser Maximilian de
2019, o Tirol e a cidade de Innsbruck relançaram o Prémio Kaiser-Maximilian.
A atribuição deste prémio reconhece projetos extraordinários de personalidades, instituições ou organizações que geram um valor acrescentado europeu a nível regional e/ou local. Os participantes do projeto devem ser
fidedignos e capazes de completar e concluir o projeto.
Serão tidos em especial consideração os projetos que contribuam de forma
particular para o entendimento europeu e para a confluência europeia, a coexistência e a coesão pacíficas na Europa. Deve ser dada a relação com o nível
local e regional. Os projetos submetidos devem proporcionar a oportunidade
de inferir as melhores práticas e de as transferir como melhores práticas para
outras comunidades e regiões.
A ideia europeia deve ser fortalecida entre os cidadãos através de uma grande
visibilidade. O projeto não deve ter fins lucrativos ou a obtenção de vantagem
de ativo financeiro e não deve contrariar as disposições legais ou os princípios
legais gerais europeus.
Os projetos apresentados devem ter uma orientação inovadora, procurar novas abordagens ou métodos organizacionais e incluir uma avaliação dos impactos ou desenvolvimentos em relação aos objetivos esperados pelo projeto
ou os efeitos esperados. Aqui são decisivos os diversos aspetos da integração
europeia. Os critérios determinantes são a eficácia do projeto, a sustentabilidade e a criatividade e a ênfase no debate de outros grupos-alvo em se
empenharem num compromisso independente com a Europa.
O Prémio Kaiser Maximilian é conferido a cada dois anos. O prémio consiste
num certificado, numa medalha (Schautaler v. 1509 Kaiser Maximilian I.) e num

prémio em dinheiro no valor de 10.000 euros. O prémio em dinheiro é atribuído
ao projeto de excelência. O prémio é atribuído a uma pessoa, uma instituição
ou uma organização por méritos europeus a nível regional e local.
Os projetos apenas podem ser enviados online através da plataforma de candidatura integrada do site www.kaisermaximilianpreis.at. Os projetos devem
ser enviados no idioma alemão, francês ou inglês.
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