RAZPIS
Nagrada Kaiser-Maximilian-Preis za evropske zasluge na
regionalni in občinski ravni 2019
Dežela Tirolska in mesto Innsbruck sta ob 85. jubileju dolgoletnega župana mesta
Innsbruck in predsednika deželnega zbora Tirolske ddr. Aloisa Luggerja (†) leta 1997
ustanovila evropsko nagrado za regionalno in občinsko politiko dežele Tirolske in mesta
Innsbruck kot priznanje za njegove evropske zasluge.
V okviru priprav na spominsko leto cesarja Maksimilijana 2019 sta dežela Tirolska in
mesto Innsbruck tudi ponovno organizirala nagrado Kaiser-Maximilian-Preis.

S podelitvijo te nagrade priznanje prejmejo izjemni projekti osebnosti, institucij oziroma
organizacij, ki prinašajo evropsko dodano vrednost na regionalni in/ali občinski ravni.
Prijavitelji projektov morajo biti zanesljivi in sposobni izvesti projekt ter ga tudi zaključiti.
Posebno pozornost namenjamo projektom, ki so zaslužni zlasti za evropsko
sporazumevanje in skupno rast Evrope, mirno sobivanje in povezanost Evrope.
Razviden mora biti občinski in regionalni značaj. Prijavljeni projekti morajo omogočati
izpeljavo preizkušenih praks, ki jih je kot primere najboljše prakse mogoče prenesti na
druge občine in regije.
Projekt mora preko velike javne prepoznavnosti krepiti evropsko miselnost državljank in
državljanov. Ne sme biti usmerjen v dobiček ali pridobivanje drugih premoženjskih koristi
in ne sme kršiti zakonskih določb ali splošnih evropskih pravnih načel.

Prijavljeni projekti morajo biti inovativno usmerjeni, slediti novim pristopom oziroma
organizacijskim metodam in vsebovati oceno učinkov oziroma razvoja v zvezi z
zasledovanimi projektnimi cilji oziroma pričakovanimi učinki. Tu odločilno vlogo igrajo
raznoliki vidiki evropske integracije. Pri tem odločilne kriterije predstavljajo učinkovitost
projekta, trajnostnost in kreativnost ter osredotočenost na spodbujanje drugih ciljnih
skupin k samostojnemu prizadevanju za ukvarjanje z evropskimi vprašanji.

Nagrada Kaiser-Maximilian-Preis se podeljuje vsaki dve leti. Nagrada je sestavljena iz
listine, medalje (spominski kovanec s podobo cesarja Maksimilijana I. iz leta 1509) in
denarne nagrade v višini 10.000 EUR. Denarna nagrada je namenjena nagrajenemu
projektu.
Leta 2019 bo podelitev nagrade Kaiser-Maximilian-Preis potekala 8. maja. Nagrada
Kaiser-Maximilian-Preis se podeljuje osebnosti, instituciji oziroma organizaciji za
evropske zasluge na regionalni in občinski ravni.

Projekte je mogoče posredovati izključno prek integrirane spletne platforme za prijavo
na spletnem mestu www.kaisermaximilianpreis.at. Projekte je treba predložiti v
nemškem, francoskem ali angleškem jeziku.
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