ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Βραβείο «Kaiser-Maximilian» 2019 για ευρωπαϊκά
επιτεύγματα σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο
Το 1997, με αφορμή την ολοκλήρωση του 85ου έτους της ηλικίας του Δρ. Alois Lugger
(†), επί σειρά ετών δημάρχου του Ίνσμπρουκ και προέδρου του κοινοβουλίου του
Τιρόλου, σε αναγνώριση της προσφοράς του για την Ευρώπη, το κρατίδιο του Τιρόλο
και ο δήμος του Ίνσμπρουκ θέσπισαν το Βραβείο «Kaiser-Maximilian» ως ευρωπαϊκό
βραβείο για την περιφερειακή και δημοτική πολιτική του κρατιδίου του Τιρόλο και του
δήμου του Ίνσμπρουκ.
Στο πλαίσιο των προετοιμασιών για το Έτος Μνήμης Kaiser-Maximilian 2019, το
κρατίδιο του Τιρόλο και ο δήμος Ίνσμπρουκ επαναπροσδιόρισαν και το Βραβείο
«Kaiser-Maximilian».
Με την απονομή αυτού του βραβείου, επιβραβεύονται εξαιρετικά έργα προσωπικοτήτων,
ιδρυμάτων ή οργανώσεων, με τα οποία επιτυγχάνεται ευρωπαϊκή υπεραξία σε
περιφερειακό ή/και δημοτικό επίπεδο. Οι εισηγητές των έργων θα πρέπει να είναι
αξιόπιστοι και σε θέση να εκτελέσουν και να ολοκληρώσουν τα έργα αυτά.
Ειδική βαρύτητα θα δίδεται σε έργα που συμβάλλουν σημαντικά στην ευρωπαϊκή
αρμονία και ολοκλήρωση, καθώς και στην ειρηνική συμβίωση και τη συνοχή στην
Ευρώπη. Θα πρέπει επίσης να υφίσταται συσχετισμός με το δημοτικό ή/και
περιφερειακό επίπεδο. Τα εισηγούμενα έργα θα πρέπει επιπλέον να προάγουν τη
δυνατότητα εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες μπορούν να μεταδοθούν και σε
άλλους δήμους και περιφέρειες.
Το ευρέως δημόσιο προφίλ θα πρέπει να ενδυναμώνει την ευρωπαϊκή ιδέα μεταξύ των
πολιτών. Το έργο θα πρέπει να μην είναι προσανατολισμένο προς το κέρδος ή
οποιαδήποτε επιδίωξη ενός περιουσιακού πλεονεκτήματος και να μην παραβαίνει
νομικές διατάξεις ή γενικές αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου.
Τα υποβαλλόμενα έργα θα πρέπει να έχουν έναν καινοτόμο προσανατολισμό, να
επιδιώκουν νέες προσεγγίσεις και οργανωτικές μεθόδους και να περιλαμβάνουν
αξιολόγηση των επιπτώσεων και των εξελίξεων αναφορικά με τους επιδιωκόμενους
σκοπούς του έργου και τις αναμενόμενες επιπτώσεις. Καθοριστικές είναι εδώ οι ποικίλες
πτυχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αποφασιστικά κριτήρια για τούτο αποτελούν η
αποδοτικότητα του έργου, η αειφορία και η δημιουργικότητα, καθώς και η επικέντρωση
στην παρότρυνση και άλλων ομάδων να αλληλεπιδράσουν και να εμπλακούν αυτόνομα
με την Ευρώπη.

Το Βραβείο «Kaiser-Maximilian», που απονέμεται κάθε δύο έτη, αποτελείται από ένα
έγγραφο, ένα μετάλλιο (Μενταγιόν του Αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού Α’ από το 1509) και
ένα χρηματικό έπαθλο ύψους 10.000,- ευρώ. Το χρηματικό έπαθλο παρέχεται
συγκεκριμένα για το βραβευόμενο έργο.
Για το έτος 2019, η απονομή του Βραβείου «Kaiser-Maximilian» θα πραγματοποιηθεί
στις 08.05.2019. Το βραβείο θα απονεμηθεί σε μια προσωπικότητα, ένα ίδρυμα ή μια
οργάνωση, για τα ευρωπαϊκά τους επιτεύγματα σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο.
Τα εισηγούμενα έργα υποβάλλονται αποκλειστικά online μέσω της ενσωματωμένης
πλατφόρμας υποβολής προτάσεων στη διεύθυνση www.kaisermaximilianpreis.at. Τα
εισηγούμενα έργα θα πρέπει να υποβληθούν στη γερμανική, τη γαλλική ή την αγγλική
γλώσσα.

Για τον Δήμο του Ίνσμπρουκ

Για την Κυβέρνηση του κρατιδίου του Τιρόλο

Christine Oppitz-Plörer
Δήμαρχος

Günther Platter
Κυβερνήτης Κρατιδίου

