UDSKRIVNING
Kejser Maximilian-prisen for fortjeneste på regionalt og
kommunalt niveau 2019
I anledning af at borgmesteren for Innsbruck og præsidenten for Tyrols landdag, DDr.
Alois Lugger (†), ville være fyldt 85 år, har delstaten Tyrol og byen Innsbruck som
anerkendelse af hans fortjenester omkring Europa i 1997, stiftet Kejser Maximillianprisen, europaprisen for Regional og kommunal politik.

I sammenhæng med forberedelserne til mindeåret for Kajser Maximilian 2019, har
delstaten Tyrol og byen Innsbruck tilpasset Kejser Maximillian-prisen.

Denne pris tildeles for at anerkende usædvanlige projekter iværksat af personer,
institutioner eller organisation, der har opnået europæisk merværdi på regionalt og/eller
kommunalt niveau. Ansøgerne skal være pålidelige og i stand til at gennemføre og
afslutte projektet.

Der tages særligt hensyn til projekter, der på særlig vis fremmer europæisk forståelse og
sammenvoksning, fredeligt samliv og sammenhold i Europa. Der skal foreligge et forhold
til det kommunale og regionale niveau. De indsendte projekter skal give mulighed for
afledning af fremgangsmåder og overføre disse som best practices til andre kommuner
og regioner.

Tanken om Europa hos borgerne skal styrkes af et omfattende offentligt virke. Projektet
må ikke være profitorienteret eller på anden måde have gevinst som bagtanke og må
ikke overtræde lovmæssige bestemmelser eller generelle europæiske retsgrundlag.

De indsendte projekter skal have et nyskabende perspektiv, følge nye ideer og
organisationsmetoder samt indeholde en bedømmelse af virkningerne og/eller
udviklingerne med henblik på de målsætninger og/eller forventede virkninger, der stiles
efter. Her er det de mangfoldige aspekter omkring europæisk integration, der er
afgørende. De afgørende kriterier er projektets effektivitet, bæredygtighed og kreativitet
samt fokus på at motivere yderligere målgrupper til at søge en forståelse for Europa på
en selvstændig måde.

Kejser Maximilian-prisen uddeles hvert andet år. Prisen består af et certifikat, en
medalje, (Kejser Maximilian den førstes medaljon fra 1509) og en pengepræmie på
10.000 Euro. Pengepræmien er øremærket til det anerkendte projekt.
I 2019 uddeles Kejser Maximilian-prisen den 08-05-2019. Prisen gives til en person, en
institution eller en organisation for europæisk fortjeneste på regionalt og kommunalt
niveau.

Projekterne skal udelukkende indsendes via den integrerede ansøgningsplatform på
webstedet www.kaisermaximilianpreis.at. Projekterne skal indsendes på tysk, fransk
eller engelsk.
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