НАГРАДИ НА ЕС ЗА
ИНОВАЦИИ В ПУБЛИЧНАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ

Спечелете 100 000 евро, като
покажете своите иновации в
публичната администрация!

Европейската комисия даде началото на конкурс в целия ЕС, за да насърчи
новаторските публични администрации в Европа да представят своите найдинамични и напредничави инициативи. Целта на наградите е да се стимулира в поголяма степен новаторството и модернизацията чрез отличаване на постиженията и
създаване на примери за подражание.
Ще бъдат връчени общо до девет награди от по 100 000 евро за успешни текущи
новаторски инициативи, които са довели до значителни подобрения в живота на
гражданите. В конкурса могат да участват публични администрации от страна в ЕС
или от страна, която е асоциирана към рамковата програма за научни изследвания
на Съюза. Това може да е държавен, регионален или местен орган, създаден по
силата на националното законодателство като публичен орган и изпълняващ
публична политика, например – министерства, регионални правителства, общини,
градски съвети и др. Инициативата или програмата трябва да се изпълнява от 1 – 4
години насам и да е на участника в конкурса. Публични администрации, които вече
са получили парична награда от институция на ЕС за дадена инициатива, не могат
да кандидатстват с нея.

Крайният срок за кандидатстване е 15 февруари 2013 г.
Смятате, че имате това, което търсим? Тогава кандидатствайте в някоя от тези
категории (Посочените примери не могат да бъдат считани за пълни или
изчерпателни. Не съществува предварително определен списък с видове проекти,
които отговарят на критериите.):

Инициативи за гражданите
(например специална
помощ за възрастните
хора, екологичен
обществен транспорт,
определяне на бюджет с
участието на гражданите)

Инициативи за фирми
(например осигуряване на
платформи за създаване
на контакти за стартиращи
предприятия, подкрепа на
предприемачи в селските
райони с инструменти за
електронна търговия)

Инициативи в областта на
образованието и научните
изследвания (например
нови подходи в областта
на професионалното
обучение, насърчаване на
създаването на по-добра
учебна среда за началните
училища, насърчаване на
предприемачеството сред
изследователите)

Във всяка категория до 3 инициативи ще бъдат подкрепени с по 100 000 евро за
прилагане в по-голям мащаб на най-обещаващите идеи за бъдещето.

Кандидатурите ще бъдат оценени от комисия от независими експерти от публичната
администрация, бизнеса и академичните среди. Носителите на Европейската награда
за иновации в публичната администрация ще бъдат избрани въз основа на четири
критерия:


оригиналност и възможност за възпроизвеждане на инициативата;



икономическо значение за съответната общност;



социално значение за съответната общност;



планирано използване на парите от наградата.

Администрациите трябва да използват наградите, за да разгърнат своите
инициативи, като по този начин ще се стимулира новаторството и постигането на
още по-добри резултати в публичния сектор. Комисията ще поддържа тесни връзки с
победителите и ще следи изпълнението на следващите етапи на техните инициативи.
Освен това чрез връчването на наградите искаме да противодействаме на
устойчивите отрицателните стереотипи за публичните разходи сред обществеността
и да повишим очакванията на гражданите за това, което може да бъде постигнато.
Търсим осъществими, ефективни и новаторски подходи по отношение на публичните
разходи и искаме да ви насърчим да демонстрирате подобен дух във вашата
кандидатура, като например вземете мобилния си телефон и заснемете
кандидатурата си в движение!
Очаква се победителите да бъдат обявени през 2013 г.
За повече информация вижте уебсайта на конкурса: www.ec.europa.eu/admininnovators
Моля, прочетете правилата на конкурса, за да се уверите, че отговаряте на всички
критерии за участие, преди да подадете кандидатурата си.
Опитахме се да направим процеса на кандидатстване възможно най-опростен. Ако
имате нужда от допълнителни пояснения, свържете се с нас на адрес: rtd-admininnovators@ec.europa.eu
Изтеглете правилата на конкурса (само на английски)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admin-innovators/contest_rules.pdf
Изтеглете наръчника за кандидатстване (само на английски)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/application_guide.pdf
Изтегляне на работната програма (само на английски)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/work_program_text.pdf
Изпратете кандидатурата си (само на английски)
https://ec.europa.eu/research/participants/submission/manage/login?callId=FP7-CDRP2013-Admin-Innovators

