PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2021. évi Kaiser-Maximilian-díj a regionális és községi
szinten nyújtott európai érdemekért
Tirol tartomány és Innsbruck városa 1997-ben, a 85. életévét betöltő, hosszú
éveken át Innsbruck polgármestereként és a Tiroli Tartományi Gyűlés
elnökeként tisztelt Dr. Alois Lugger (†) Európáért tett érdemeinek
elismeréseként alapította az I. Miksa császárról elnevezett Kaiser-Maximiliandíjat, amelyet Tirol tartománya és Innsbruck városa a regionális és községi
politika terén szerzett európai érdemekért ítél oda.
A 2019-es Kaiser-Maximilian-emlékév előkészületei során Tirol tartomány és
Innsbruck városa a Kaiser-Maximilian-díjat is újragondolta.
A díj odaítélésével olyan személyiségek, intézmények, illetve szervezetek
rendkívüli projektjeit tüntetik ki, melyeken keresztül európai hozzáadott érték
jön létre regionális és/vagy községi szinten. A pályázóknak megbízhatónak,
továbbá képesnek kell lenniük a projekt végrehajtására és lezárására.
Kitüntetett figyelemben részesítik az olyan projektek, amelyek az európai
egyetértés és integráció, a békés együttélés és az Európán belüli összetartás
terén szereznek különleges érdemeket. A községi és regionális szintnek
adottnak kell lennie. A benyújtott projekteknek lehetőséget kell kínálniuk arra,
hogy bevált gyakorlatokat vezessenek le belőlük, és ezeket mint ún. best
practices (legjobb gyakorlat), más községekre és régiókra is át lehessen ültetni.
Célunk, hogy nagy nyilvánosságon keresztül erősödjön a polgárokban az
európai gondolkodásmód. A projekt nem irányulhat nyereség vagy más anyagi
előny szerzésére, és nem ütközhet jogi rendelkezésekbe vagy általános
európai jogelvekbe.
A benyújtott projekteknek innovációs irányultságúnak kell lenniük, új
megközelítéseket, illetve szervezeti módszereket kell követniük, továbbá
tartalmazniuk kell a hatások, illetve fejlődések értékelését a kitűzött
projektcélok és a várt hatások tekintetében. Az európai integráció sokoldalú
szempontjai irányadók. Ennek során a projekt döntő kritériumai között a projekt
hatékonysága, a fenntarthatóság és kreativitás, valamint az arra való
összpontosítás szerepel, hogy további célcsoportokat ösztönözzön az európai
összetartás önálló kezdeményezésekkel történő erősítésére.
A Kaiser-Maximilian-díjat kétévente ítélik oda. A díj oklevélből, emlékéremből
(I. Miksa császár 1509-es pénzérméje), valamint 10 000 eurós pénzdíjból áll.

A pénzdíjat a díjazott projekt megvalósítására kell fordítani. A díjat egy személy,
intézmény, illetve szervezet számára ítélik oda regionális és községi szinten
nyújtott európai érdemeiért.
A projekteket a www.kaisermaximilianpreis.at weboldal integrált pályázati
felületén kizárólag online lehet benyújtani. A projekteket német, francia vagy
angol nyelven kell benyújtani.
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