VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
o Cenu císaře Maxmiliána za zásluhy o Evropu
na regionální a komunální úrovni pro rok 2019
Tyrolsko a město Innsbruck zřídily v roce 1997 u příležitosti 85. narozenin dlouholetého
starosty Innsbrucku a předsedy tyrolského zemského sněmu DDr. Aloise Luggera (†)
jako uznání jeho zásluh o Evropu Cenu císaře Maxmiliána, evropskou cenu za
regionální a komunální politiku Tyrolska a města Innsbruck.
V návaznosti na přípravy akcí k výročí úmrtí císaře Maxmiliána v roce 2019 Tyrolsko
a město Innsbruck upravily zaměření Ceny císaře Maxmiliána.
Propůjčením této ceny se vyznamenávají mimořádné projekty osobností, institucí nebo
organizací, jejichž prostřednictvím se prosazují evropské hodnoty na regionální a/nebo
komunální úrovni. Organizátoři projektu musejí být spolehliví a musejí být schopni
projekt uskutečnit a dokončit.
Zvláštní pozornost je věnována projektům, které se zasloužily zvláštním způsobem
o evropské porozumění a sjednocování Evropy, přátelské soužití a soudržnost v Evropě.
Projekt se musí uskutečňovat ve vztahu ke komunální a regionální úrovni. Předložené
projekty musejí nabízet možnost zjistit osvědčené postupy a přenést je do jiných obcí
a regionů jako postupy „nejlepší praxe“ (best practices).
Projekt musí prostřednictvím silného působení na veřejnost posilovat u občanek
a občanů evropskou myšlenku. Nesmí být zaměřen na zisk nebo dosažení jiné
majetkové výhody a nesmí být v rozporu se zákonnými ustanoveními nebo obecnými
evropskými právními zásadami.
Předložené projekty mají mít novátorské zaměření, používat nové formulace nebo
organizační metody a obsahovat zhodnocení jejich efektivity nebo vývoje s ohledem na
sledované cíle projektů, respektive očekávané účinky. Důležité jsou v tomto ohledu
rozmanité aspekty evropské integrace. Rozhodujícími kritérii jsou efektivita projektu,
udržitelnost a tvořivost, ale také zaměření na přesvědčování dalších cílových skupin,
aby se samostatně zapojily do výměny názorů týkající se Evropy.
Cena císaře Maxmiliána se uděluje každé dva roky. Cena zahrnuje certifikát, medaili
(„tolar na podívanou“, r. 1509, císař Maximilián I.) a peněžitou odměnu ve výši
10 000 eur. Tato částka je účelově věnována na vyznamenaný projekt.
V roce 2019 se bude udělení Ceny císaře Maxmiliána konat dne 8. května 2019. Cena
bude propůjčena osobnosti, instituci nebo organizaci za zásluhy o Evropu na regionální
a komunální úrovni.

Projekty lze předložit pouze prostřednictvím integrované aplikační platformy na adrese
www.kaisermaximilianpreis.at. Projekty je třeba doručit v německém, francouzském
nebo anglickém jazyce.
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