DEPUNERE OFERTE
Premiul Împăratul Maximilian pentru servicii europene la nivel
regional și comunal 2019
Cu ocazia împlinirii celui de-al 85-lea an de la nașterea primarului cu vechime al orașului
Innsbruck și președinte al parlamentului din Tirol, doctor în două subiecte de
specialitate, dr. Alois Lugger (†), în semn de recunoaștere a meritelor sale europene,
landul Tirol împreună cu orașul Innsbruck au instituit în anul 1997 premiul Împăratul
Maximilian, premiul Europa pentru politica regională și comunală a landului Tirol și al
orașului Innsbruck.
În contextul pregătirilor pentru anul memorial 2019 al împăratului Maximilian, landul Tirol
împreună cu orașul Innsbruck au redefinit și premiul Împăratul Maximilian.
Cu acest premiu vor fi distinse proiecte extraordinare ale personalităților, instituțiilor sau
ale organizațiilor, prin care se vizează o contribuție europeană la nivel regional și/sau
comunal. Candidații proiectelor trebuie să demonstreze credibilitate și să fie în măsură
să execute și să finalizeze proiectul.
Se va acorda o atenție deosebită proiectelor care au contribuit în mod deosebit la
coeziunea și integrarea europeană, coexistența pașnică din Europa și la colaborarea la
nivel european. Este esențială conexiunea la nivel comunal și regional. Proiectele
prezentate trebuie să ofere posibilitatea de a obține astfel cele mai bune practici și de a
le transmite ca best practices altor comunități și regiuni.
Spiritul european trebuie să fie consolidat în cazul tuturor cetățenilor, prin o vizibilitate
publică potențată. Proiectul nu trebuie să se orienteze spre câștig sau alt mod de
obținere a unui avantaj material și nu trebuie să contravină prevederilor legale sau
principiilor europene generale.
Proiectele depuse trebuie să aibă o orientare inovativă, să urmărească abordări noi,
respectiv metode noi de organizare și să conțină o evaluare a efectelor și a evoluțiilor în
scopul obținerii obiectivelor vizate în cadrul proiectului, precum și a impactului
preconizat. În acest sens sunt esențiale aspecte diverse ale integrării europene. În acest
scop, criteriile decisive sunt atât eficacitatea proiectului, sustenabilitatea și creativitatea,
cât și accentul pus pe implicarea altor grupuri-țintă conform unui angajament
independent în scopul sinergiei cu Europa.
Premiul Împăratul Maximilian se acordă la fiecare doi ani. Premiul constă dintr-un
certificat, o medalie (imaginea din 1509 a Împăratului Maximilian I) și un premiu în bani
în valoare de 10.000 de euro. Premiul în bani este destinat proiectului câștigător.

În anul 2019, premiul Împăratul Maximilian se va conferi la data de 08.05.2019. Premiul
va fi acordat unei personalități, unei instituții sau unei organizații, pentru servicii
europene la nivel regional și comunal.
Proiectele se vor depune exclusiv online, prin platforma integrată pentru depunerea
candidaturii de pe pagina de internet www.kaisermaximilianpreis.at. Proiectele vor fi
depuse în limba germană, franceză sau engleză.
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