UTBYDELSE
Kaiser-Maximilian-pris for innsats på regionalt og
kommunalt nivå i Europa i 2021
I anledning 85-årsdagen til DDr. Alois Lugger (†), mangeårig borgermester for
Innsbruck by og president for Tirol delstatsparlament, stiftet delstaten Tirol og
Innsbruck by i 1997 Kaiser-Maximilian-prisen – en europeisk pris for regionalog kommunalpolitikk fra delstaten Tirol og Innsbruck by. Prisen er en anerkjennelse av Luggers innsats for Europa.
Som et ledd i forberedelsene til Kaiser-Maximilian-minneåret 2019 har delstaten Tirol og Innsbruck by redefinert betingelsene for Kaiser-Maximilianprisen.
Prisen går til spesielle prosjekter opprettet av personer, institusjoner hhv. organisasjoner som yter et bidrag på regionalt og/eller kommunalt nivå i Europa.
Kandidatene må være pålitelige, og kunne gjennomføre/fullføre det aktuelle
prosjektet.
Prosjekter som på særlig vis fremmer europeisk forståelse og integrasjon samt
fredelig fellesskap og samhold i Europa, er spesielt aktuelle. Det må være en
forbindelse til det kommunale og regionale nivået. De innsendte prosjektene
må gi mulighet for å utlede velprøvd praksis som kan overføres som beste praksis til andre kommuner og regioner.
I form av et omfattende offentlighetsarbeid skal europatanken styrkes i folket.
Prosjektet må ikke ha profitt eller annen formuefordel som mål. Det må heller
ikke bryte med lov eller generelle europeiske rettsprinsipper.
Innsendte prosjekter skal være innovative, søke nye tilnærminger hhv. organisasjonsmetoder samt inneholde en analyse av konsekvensene hhv. utviklingene av prosjektmålene. Retningsgivende er de mange aspektene ved europeisk integrasjon. Avgjørende kriterier er prosjektets effektivitet, bærekraftighet
og kreativitet – samt fokus på å inspirere flere målgrupper til å ta opp europaspørsmålet.
Kaiser-Maximilian-prisen deles ut annethvert år. Prisen består av et diplom, en
medalje (medaljong med Kaiser Maximilian I. anno 1509.) samt en pengepremie på 10 000 euro. Pengepremien er øremerket det aktuelle prosjektet.
Prisen går til en person, institusjon hhv. organisasjon som har ytt et bidrag på
regionalt og/eller kommunalt nivå i Europa.

Prosjekter må sendes inn via den integrerte søknadsplattformen på nettstedet
www.kaisermaximilianpreis.at. Prosjektene må være på tysk, fransk eller engelsk.
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