CENY EU ZA INOVACE
VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Získejte 100 000 eur za
inovace ve fungování
veřejné správy.

Evropská komise vyhlásila celoevropskou soutěž o neprogresivnější inovace zaměřenou
na zaměstnance veřejné správy v EU. Organizátoři soutěže tak chtějí podnítit další
inovace a modernizaci, vyjádřit uznání těm nejlepším a poskytnout dobrý příklad
ostatním.
Celkem bude inovativním a úspěšně fungujícím iniciativám, které již významně přispěly
ke zlepšení života občanů, uděleno až devět cen (každá ve výši 100 000 eur). Přihlásit se
mohou orgány veřejné správy z členských států Unie a ze zemí přidružených k
rámcovému programu EU pro výzkum. Může se jednat o jakýkoli státní, regionální nebo
místní orgán zřízený podle vnitrostátních právních předpisů jako veřejný subjekt
provádějící vládní politiku (například ministerstva, krajské či obecní úřady, městské
rady). Iniciativy či programy musí probíhat již po dobu nejméně 1–4 let a účastník
soutěže musí být jejich vlastníkem. Iniciativy, za které jíž byla některou z institucí EU
peněžní cena udělena, do soutěže přihlásit nelze.

Přihlášky lze podávat do 15. února 2013.
Realizovali jste úspěšnou, zajímavou inovaci? V tom případě se můžete přihlásit do jedné
z následujících kategorií (uvedený seznam však nepovažujte za úplný či vyčerpávající.
Žádný předem stanovený seznam typů projektů, které lze přihlásit, není stanoven):

Iniciativy pro občany (např.
zvláštní pomoc pro seniory,
ekologická veřejná doprava,
participační sestavování
rozpočtu)

Iniciativy pro firmy (např.
zajištění platformy pro
pomoc při zahájení
podnikání, podpora
podnikatelů na venkově
prostřednictvím nástrojů pro
elektronické obchodování)

Iniciativy v oblasti
vzdělávání a výzkumu
(např. nové přístupy k
odbornému vzdělávání,
podpora lepšího prostředí
pro vzdělávání na
základních školách,
usnadnění podnikání pro
výzkumné pracovníky)

V každé kategorii obdrží až 3 vítězné iniciativy každá po 100 000 eur, což pomůže ty
nejslibnější nápady v budoucnu rozvinout.

Přihlášky vyhodnotí skupina nezávislých odborníků z oblasti veřejné správy, podnikání a z
akademické obce. Vítězové „Evropské ceny za inovace ve veřejné správě“ budou vybráni
na základě čtyř kritérií:


originalita a reprodukovatelnost iniciativy



ekonomický význam pro příslušnou skupinu obyvatel



sociální význam pro příslušnou skupinu obyvatel



plánované využití peněz z ceny.

Cenu musí vítězné orgány veřejné správy použít k rozvinutí a rozšíření své iniciativy a k
podnícení dalších inovací ve veřejném sektoru. Komise bude s vítězi i nadále úzce
spolupracovat a pomůže zajistit, aby mohly být realizovány následné fáze jejich iniciativ.
Těmito cenami chceme rovněž pomoci odbourat přetrvávající negativní stereotypy ve
veřejném mínění týkající se veřejných výdajů a zvýšit důvěru občanů.
Hledáme proveditelné a efektivní projekty ukazující inovativní přístup k veřejným
výdajům. Tyto kvality by měly být z vaší přihlášky patrné. K přihlášce do soutěže můžete
například svým mobilním telefonem natočit krátké názorné video.
Výherci cen budou oznámeni během roku 2013.
Více informací najdete na internetových stránkách soutěže: www.ec.europa.eu/admininnovators
Před vyplňováním přihlášky si přečtěte pravidla soutěže a přesvědčte se, zda splňujete
všechna kritéria.
Podávání přihlášek je navrženo tak, aby bylo co nejjednodušší. Pokud budete potřebovat
poradit, napište nám na adresu: rtd-admin-innovators@ec.europa.eu
Stáhnout soubor s pravidly soutěže (pouze v angličtině)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admin-innovators/contest_rules.pdf
Stáhnout návod k vyplnění přihlášky (pouze v angličtině)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/application_guide.pdf
Stáhnout text pracovního programu (pouze v angličtině)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/work_program_text.pdf
Podat přihlášku (pouze v angličtině)
https://ec.europa.eu/research/participants/submission/manage/login?callId=FP7-CDRP2013-Admin-Innovators

