CONVOCATÒRIA
Premi Kaiser Maximilian de 2019 per les contribucions
europees en l'àmbit regional i municipal
Amb motiu del 85è aniversari del durant molt anys alcalde de la ciutat d'Innsbruck i
president del Parlament del Tirol, el Dr. Alois Lugger (†), i en reconeixement a les seves
contribucions a Europa, l'estat tirolès i la ciutat d'Innsbruck van crear l'any 1997 el Premi
Kaiser Maximilian, el premi europeu de política regional i local de l'estat del Tirol i la
ciutat d'Innsbruck.

Com a part dels preparatius de l'any commemoratiu de l'emperador Maximilià 2019,
l'estat del Tirol i la ciutat d'Innsbruck també han reorientat el Premi Kaiser Maximilian.

Amb l'entrega d'aquest premi, es guardonen projectes excepcionals de personalitats,
institucions o organitzacions amb els quals s'obté un valor afegit europeu en l'àmbit
regional o municipal. Els participants del projecte han de ser fiables i capaços de dur-lo
a terme i finalitzar-lo.

Rebran especial consideració els projectes que contribueixin especialment a la
comprensió i a la integració europees, a la convivència pacífica i a la cohesió dins
d'Europa. Cal que hi hagi relació amb l'àmbit municipal i regional. Els projectes
presentats han d'oferir l'oportunitat de derivar en bones pràctiques que es puguin aplicar
a altres municipis i regions.

El concepte europeu s'ha de reforçar entre els ciutadans i les ciutadanes mitjançant una
gran visibilitat. El projecte no ha de tenir com a finalitat l'obtenció de guanys ni d'altres
beneficis d'actius i no ha d'infringir disposicions legals ni principis legals europeus
generals.

Els projectes presentats han de tenir un enfocament innovador, seguir nous
plantejaments o mètodes organitzatius i incloure una avaluació de les repercussions o
dels desenvolupaments pel que fa als objectius del projecte perseguits o dels efectes
esperats. Aquí són determinants els diversos aspectes de la integració europea. Així
mateix, són criteris decisius l'eficàcia del projecte, la sostenibilitat i la creativitat, així
com el focus d’atenció a incitar altres grups objectiu a abordar un compromís
independent amb Europa.

El Premi Kaiser Maximilian s'atorga cada dos anys i consisteix en un certificat, una
medalla (reproducció d’un tàler de 1509 de l’emperador Maximilià I) i un premi en
metàl·lic per valor de 10 000 euros. El premi monetari està destinat al projecte
guardonat.

L’any 2019, l'entrega del Premi Kaiser Maximilian tindrà lloc el 8 de maig. El guardó
s'atorgarà a una personalitat, una institució o una organització per les seves
contribucions europees en l'àmbit regional i municipal.
Els projectes s'han de presentar únicament per internet a través de la plataforma de
sol·licituds integrada de la pàgina web www.kaisermaximilianpreis.at. Els projectes han
de presentar-se en alemany, francès o anglès.
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