ЈАВНИ ПОЗИВ
Награда Цар Максимилијан за европске заслуге на
регионалном и општинском нивоу за 2019. г.
Покрајина Тирол и град Инсбрук су, поводом навршених 85 година живота
дугогодишњег градоначелника града Инсбрука и председника Покрајинског
парламента Тирола, Др. Алојза Лугера (†), у знак признања за његове европске
заслуге 1997. године успоставили доделу награде Цар Максимилијан, за
достигнућа у примени европске политике на регионалном и општинском нивоу
покрајине Тирол и града Инсбрука.
Покрајина Тирол и град Инсбрук су у оквиру припрема за комеморацију поводом
годишњице смрти Цара Максимилијана 2019. године обновили и награду Цар
Максимилијан.
Ова награда се додељује као признање за изванредне пројекте појединаца,
институција и организација који пружају додатну вредност на регионалном и/или
општинском нивоу у Европи. Кандидати који конкуришу за овај пројекат морају да
буду поуздани и у могућности да спроводе и окончају пројекат.
Посебна пажња биће посвећена пројектима који на изузетан начин доприносе
разумевању европских вредности и европских интеграција, мирољубивој
коегзистенцији и јединству Европе. Потребно је исказати значај на локалном и
регионалном нивоу. Пријављени пројекти морају да пружају могућност извођења
најбоље праксе, као и могућност преношења најбоље праксе на остале општине и
области.
Снажан јавни профил треба да ојача визију Европе код грађана. Пројекат не сме
да буде усмерен на стицање добити или било какве друге имовинске предности и
не сме да буде у супротности са законским одредбама или општим европским
правним принципима.
Пријављени пројекти треба да буду оријентисани ка иновацијама, да прате нове
приступе или организационе методе, као и да садрже оцену утицаја и развоја у
фази реализације циљева пројекта, односно процену очекиваних ефеката. Оно
што је овде меродавно су разноврсни аспекти европских интеграција. При томе су
одлучујући критеријуми ефикасност пројекта, одрживост и креативност као и
усмереност ка подстицању осталих циљних група да се самостално ангажују у
европским дебатама.
Награда Цар Максимилијан се додељује сваке друге године. Награда се састоји од
уверења, медаље (комеморативни дукат из 1509. Цар Максимилијан I) и новчане

награде у висини од 10.000 евра. Новчана награда се додељује победничком
пројекту.
У 2019. години ће додела награде Цар Максимилијан бити одржана дана
08.05.2019. Награда се додељује појединцу, институцији или организацији за
европске заслуге на регионалном и општинском нивоу.
Пројекти се предају искључиво онлајн, преко платформе за подношење пројекта
на веб страници www.kaisermaximilianpreis.at. Пројекти који се предају морају бити
на немачком, француском или енглеском језику.
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