UTLYSNING
Kaiser-Maximilian-priset för europeiska förtjänster på
lokalt och kommunalt plan 2021
Med anledning av DDr Alois Luggers (†) 85-årsdag och som ett erkännande av
hans insatser för Europa, instiftade delstaten Tyrolen och staden Innsbruck år
1997 det s.k. Kaiser-Maximilian-priset, ett Europa-pris för regional- och lokalpolitik i Tyrolen och Innsbruck. DDr Alois Lugger var under många år borgmästare i Innsbruck och president i Tyrolens delstatsparlament.
Delstaten Tyrolen och staden Innsbruck har med anledning av förberedelserna
inför "Kaiser-Maximilian-minnesåret 2019" förnyat "Kaiser-Maximilian-priset".
Syftet med utdelningen av priset är att prisbelöna enastående projekt som personer, institutioner resp. organisationer genomför. Dessa projekt ska som målsättning ha att på ett regionalt och/eller kommunalt plan även ge ett europeiskt
mervärde. De ansvariga för projekten måste vara tillförlitliga och kunna genomföra samt avsluta dem.
Projekt prioriteras som gör en stor insats för europeiskt samförstånd, sammansmältningen samt sammanhållningen i Europa samt fredlig samlevnad. Sambandet till kommunal och regional nivå är en förutsättning. De inlämnade projekten ska ge möjlighet att utveckla en bästa praxis som bör kunna överföras
till kommuner och regioner.
Europatanken skall stärkas hos medborgarna via en omfattande PR-verksamhet. Projektet får inte vara inriktat på vinst eller ökade finansiella tillgångar och
inte strida mot lagstadgade bestämmelser eller allmänna europeiska grundlagar.
De inlämnade projekten ska ha en innovativ inriktning, nya ansatser resp. följa
upp organisationsmetoder och dessutom innehålla en bedömning av de eftersträvade projektmålens konsekvenser och utveckling samt de effekter som
de väntas få. Det som är avgörande är de många aspekterna av den europeiska
integrationen. Härtill är sådana kriterier viktiga som rör projektets effektivitet:
här fokuseras på hållbarhet och kreativitet samt att motivera ytterligare
målgrupper med egna åtaganden som främjar Europatanken.
"Kaiser-Maximilian-priset" delas ut vartannat år. I priset ingår ett diplom, en

medalj (mynt från 1509 Kaiser Maximilian I.) och en prissumma på 10 000 euro.
Prissumman är avsedd för det utmärkta projektet. Priset tilldelas en personlighet, en institution eller en organisation för europeiska förtjänster på lokal och
kommunal nivå.
Potentiella projekt skickas enbart in online se webbsidan www.kaisermaximilianpreis.at via den integrerade ansökningsplattformen. Projektet måste lämnas
in på tyska, franska eller engelska.
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