UITNODIGING TOT INSCHRIJVING
Keizer-Maximiliaan-prijs voor Europese
verdiensten op regionaal en gemeentelijk niveau 2021
De Oostenrijkse deelstaat Tirol en de stad Innsbruck hebben in het jaar 1997
de Keizer-Maximiliaan-prijs, een Europese prijs voor regionale en
gemeentelijke politiek van de deelstaat Tirol en de stad Innsbruck, ingesteld
naar aanleiding van het bereiken van het 85e levensjaar van de langzittende
burgemeester van Innsbruck en president van het deelstaatsparlement van
Tirol DDr. Alois Lugger (†), als erkenning van zijn verdiensten voor Europa.
In het kader van de voorbereidingen voor het Keizer-Maximiliaan-jaar 2019
hebben de deelstaat Tirol en de stad Innsbruck de Keizer-Maximiliaan-prijs
weer opnieuw uitgeloofd.
Door het verlenen van deze prijs worden buitengewone projecten van
personen, instituten of organisaties onderscheiden, waarmee een Europese
meerwaarde op regionaal en/of gemeentelijk niveau wordt bereikt. Om in
aanmerking te komen dienen de kandidaten betrouwbaar zijn en in staat zijn
het project uit te voeren en te volbrengen.
Projecten, die de Europese verstandhouding, het naar elkaar toegroeien van
Europa, het vreedzame samenleven en de coherentie in Europa op
bijzondere wijze tot stand brengen, worden met speciale aandacht
beoordeeld. De projecten moeten betrekking hebben op gemeentelijk en
regionaal niveau. De ingediende projecten moeten zodanig zijn opgezet, dat
de toegepaste methodieken kunnen worden overgenomen en als best
practices naar andere gemeentes en regio’s kunnen worden overgebracht.
De Europese gedachte bij de bevolking moet worden versterkt door een grote
openbare effectiviteit. Het project mag niet op winst of het op andere wijze
vergaren van een vermogensvoordeel gericht zijn. Ook mag het geen
wettelijke regelgeving of algemene Europese juridische principes overtreden.
Ingediende projecten dienen innovatief georiënteerd te zijn, nieuwe inzichten
of organisatiemethoden na te streven en een evaluatie van de effecten en
ontwikkelingen met betrekking tot de projectdoelstelling of het verwachte
resultaat te bevatten. Maatgevend zijn hierbij de veelzijdige aspecten van
Europese integratie. De doorslaggevende criteria zijn de effectiviteit van het
project, de duurzaamheid en creativiteit evenals de focus om andere

doelgroepen te motiveren om zich met zelfstandig engagement in te zetten
voor Europa.
De Keizer-Maximiliaan-prijs wordt elke twee jaar uitgereikt. De prijs bestaat uit
een oorkonde, een Medaille (gedenkmunt van 1509 Keizer Maximiliaan I.) en
een geldprijs van 10.000,- euro. De geldprijs moet voor het winnende project
worden gebruikt. De prijs wordt toegekend aan een persoon, een instituut of
organisatie voor Europese verdiensten op regionaal of gemeentelijk niveau.
Projecten kunnen uitsluitend online via het geïntegreerde sollicitatieplatform
op de website www.kaisermaximilianpreis.at worden ingediend. De projecten
moeten worden ingediend in de Duitse, Franse of Engelse taal.
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