KONKURSS
Imperatora Maksimiliāna balva par nopelniem Eiropas
labā pašvaldību un reģionālajā līmenī 2021. gadā
Tiroles federālā zeme un Insbruka 1997.gadā ir nodibinājušas Imperatora
Maksimiliāna prēmiju, Eiropas prēmiju par nopelniem pašvaldību un reģionālajā
līmenī Tiroles federālajā zemē un Insbrukā, par godu ilggadējā Insbrukas
birģermeistara un Tiroles federālās zemes landtāga prezidenta Dr. Aloizu
Lugera (Alois Lugger) (†) 85. dzimšanas dienai, godinot viņa nopelnus Eiropas
labā.
Gatavojoties imperatora Maksimiliana atceres gadam 2019. gadā, Tiroles
federālā zeme un Insbruka ir pārstrādājušas Imperatora Maksimiliāna balvas
piešķiršanas noteikumus.
Balvu piešķirs individuālu personu, institūciju un organizāciju sagatavotiem
izciliem projektiem, kuri dod pievienoto vērtību reģionālajā un/vai pašvaldību
līmenī. Projektu iesniedzējiem jābūt uzticamiem, tiem ir jāspēj projektu ieviest
pilnā apmērā.
Īpaša vērība tiks pievērsta projektiem, kas veicina labāku sapratni starp Eiropas
valstīm un Eiropas integrāciju, mieru un sadraudzību Eiropā. Projektiem ir jābūt
izstrādātiem pašvaldību un reģionālajā līmenī. Iesniegtajiem projektiem ir
jākalpo kā labās prakses piemēram, kas var tikt ieviesti arī citās pašvaldībās
un reģionos.
Publicitātes pasākumu mērķis ir stiprināt pilsoņu izpratni par Eiropu. Projekti
nedrīkst būt vērsti uz peļņas vai tamlīdzīgu materiālu labumu gūšanu, tie
nedrīkst būt pretrunā ar tiesību aktiem vai vispārējiem Eiropas tiesību
principiem.
Iesniegtajiem projektiem jābūt inovatīviem, tiem jādemonstrē jauna pieeja vai
organizēšanas metodes, tajos ir jābūt iekļautam novērtējumam par projekta
realizācijas atbilstību izvirzītajiem mērķiem vai arī gaidāmajiem rezultātiem.
Noteicoši šeit būs Eiropas integrācijas daudzveidīgie aspekti. Vērtēšanas
kritēriji: projekta efektivitāte, ilgtspēja un radošums, kā arī spēja aptvert lielu
iedzīvotāju skaitu, lai tie patstāvīgi turpinātu darboties ar Eiropas idejas
attīstīšanu.
Imperatora Maksimiliana balvu piešķir ik pēc diviem gadiem, piešķirot diplomu,
medaļu (imperatora Maksimiliana 1509. gada tālers) un naudas prēmiju

10 000,00 EUR apmērā. Naudas prēmija paredzēta attiecīgā projekta
īstenošanai. Balva tiks piešķita privātpersonām, institūcijām vai organizācijām
par nopelniem Eiropas labā reģionālajā un pašvaldību līmenī.
Projektus var iesniegt tikai tiešsaistē, izmantojot integrētu interneta platformu
mājas lapā www.kaisermaximilianpreis.at. Projekti ir jāiesniedz vācu, franču vai
angļu valodā.
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