İLAN
Bölgesel ve yerel düzeyde Avrupa için sunulan hizmetlere
ithafen 2019 Kaiser-Maximilian Ödülü
Tirol Eyaleti ve Innsbruck Kenti, 1997 yılında Innsbruck Kenti emektar Belediye Başkanı
ve Tirol Eyalet Meclisi başkanı Dr. Alois Lugger ’in (†) 85. yaşı vesilesiyle, kendisinin
Avrupa’ya sunduğu hizmetlerden dolayı Tirol Eyaleti ve Innsbruck Kenti bölgesel ve
yerel politikalar Avrupa ödülü olan Kaiser-Maximilian Ödülünü takdim etmişti.
Tirol Eyaleti ve Innsbruck Kenti, 2019 Kaiser-Maximilian Anma Yılı hazırlıkları
çerçevesinde Kaiser-Maximilian Ödülünü bir kez daha vermeyi planlıyor.
Verilecek bu ödülle, Avrupa’da bölgesel ve/veya yerel düzeyde katma değer yaratmayı
hedefleyen başarılı projeler takdir edilecektir. Proje adaylarının güvenilir, projeyi
yürütebilecek ve tamamlayabilecek durumda olması gereklidir.
Avrupa’da uzlaşı, entegrasyon, barış içinde bir arada yaşama ve birlikteliğe özel olarak
katkıda bulunan projeler ayrıca dikkate alınacaktır. Yerel ve bölgesel düzeye atıfta
bulunularak hazırlanan projeler, denenmiş uygulamaların türetilmesine ve bunların örnek
uygulamalar olarak diğer belediye ve bölgelere aktarılmasına imkan sağlamalıdır.
Kamuoyunda üst düzey bilinirliğin, vatandaşlar arasındaki Avrupa fikrini güçlendirilmesi
gerekmektedir. Projeler kar ya da başka türde maddi çıkar amaçlı olmamalı ve yasal
düzenlemeler ile genel Avrupa hukuk ilkelerini ihlal etmemelidir.
Hazırlanan projeler yenilikçi vizyona sahip olmalı, yeni yaklaşım ve organizasyonel
yöntemlerin izinden gitmeli ve proje hedefleri ile beklenen neticeler hususunda etki ve
gelişmelere yönelik değerlendirmeler içermelidir. Burada belirleyici olan, Avrupa
entegrasyonuna yönelik farklı bakış açılarıdır. Önemli kriterler, projenin etkinliği,
sürdürülebilirliği ve yaratıcılığının yanı sıra başka hedef kitleleri Avrupa ile bağımsız
olarak bütünleşebilmek için harekete geçirmeye odaklanmasıdır.
İki yılda bir verilen Kaiser-Maximilian Ödülü, sertifika, madalya (1509 tarihli İmparator
Maximilian I. madalyası) ve 10.000 avro tutarında para ödülünden oluşur. Para ödülü,
kazanan projeye takdim edilir.
08.05.2019 tarihinde takdim edilecek olan 2019 Kaiser-Maximilian Ödülü, bölgesel ve
yerel düzeyde Avrupa için sundukları hizmetlere ithafen bir kişi, kurum veya
organizasyona verilecektir.
Projeler sadece www.kaisermaximilianpreis.at web sitesinin entegre başvuru platformu
aracılığıyla gönderilebilir. Projeler Almanca, Fransızca veya İngilizce olarak
hazırlanmalıdır.

Innsbruck Kenti adına

Tirol Eyalet Hükümeti adına

Christine Oppitz-Plörer
Belediye Başkanı

Günther Platter
Eyalet Başbakanı

