KONKURSAS
2019 m. imperatoriaus Maksimilijono premija už pasiekimus
Europoje regioniniu ir vietos lygmeniu
Tirolio žemė ir Insbruko miestas ilgamečio Insbruko miesto mero ir Tirolio landestago
pirmininko Dr. Alios Lugger (†) 85-ųjų gimimo metinių proga ir pripažindami jo nuopelnus
Europai 1997-aisiais įsteigė imperatoriaus Maksimilijono premiją – Europos premiją už
laimėjimus regioniniu ir vietos lygmeniu.
Rengdamasi imperatoriaus Maksimilijono atminimo metams (2019 m.), Tirolio žemė ir
Insbruko miestas taip pat atnaujino ir imperatoriaus Maksimilijono premiją.
Premija skiriama asmenims, institucijoms arba organizacijoms, kurių veikla prisideda
prie Europos pridėtinės vertės regioniniu ir (arba) vietos lygmeniu. Konkursui projektus
siūlantys dalyviai turi būti patikimi ir sugebėti įvykdyti bei baigti projektą.
Ypatingas dėmesys bus skiriamas projektams, kurie ypač prisideda prie Europos
tarpusavio supratimo ir integracijos, taip pat taikaus sambūvio ir sanglaudos Europoje.
Reikia nurodyti projekto ryšį su vietos ir regioniniu lygmeniu. Konkursui pateikti projektai
turi suteikti galimybių formuoti geriausiąją patirtį, kuria kaip geriausiosios praktikos
pavyzdžiais galėtų pasinaudoti kitos savivaldybės ir regionai.
Užtikrinant platų žinomumą turėtų būti populiarinama Europos idėja tarp piliečių.
Projektas negali būti skirtas pelnui ar kitokiai turtinei naudai gauti, be to, jis neturėtų
pažeisti teisinių nuostatų ar bendrųjų Europos teisinių principų.
Pateikti projektai turi būti naujoviški, įgyvendinami laikantis naujų požiūrių arba
organizacinių metodų, taip pat apimti poveikio ar pokyčių, susijusių su projekto tikslų
įgyvendinimu arba jo laukiamu poveikiu, vertinimą. Čia svarbūs įvairūs Europos
integracijos aspektai. Svarbiausi kriterijai: projekto veiksmingumas, tvarumas ir
kūrybiškumas bei susitelkimas į tolesnes tikslines grupes siekiant paskatinti jas įsitraukti
į savarankišką Europai svarbių klausimų sprendimą.
Imperatoriaus Maksimilijono premija skiriama kas dvejus metus. Apdovanojimą sudaro
diplomas, medalis (imperatoriaus Maksimilijono I 1509 m. simbolinis taleris) ir 10 000
eurų piniginis prizas. Piniginis prizas skiriamas už puikų projektą.
2019 m. imperatoriaus Maksimilijono premija bus teikiama 2019-05-08. Premija skiriama
asmeniui, institucijai arba organizacijai už nuopelnus regioniniu ir vietos lygmeniu.
Projektai
turi
būti
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tik
internetu
naudojant
svetainėje
www.kaisermaximilianpreis.at integruotą paraiškų teikimo platformą. Projektai turi būti
pateikti vokiečių, prancūzų arba anglų kalbomis.
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