EU-PRISER FOR INNOVATION I
DEN OFFENTLIGE
FORVALTNING

Vind 100 000 € ved at vise,
hvordan du skaber
fornyelse i den offentlige
forvaltning

Europa-Kommissionen har lanceret en konkurrence i EU, der skal tilskynde innovative
offentlige myndigheder i Europa til at fremvise deres mest dynamiske og fremadsynede
initiativer. Formålet med prisen er at fremme innovation og modernisering ved at
anerkende gode resultater og finde rollemodeller.
Der bliver i alt uddelt op til ni priser af 100 000 euro til succesrige og innovative
offentlige initiativer, der allerede er i gang, og som har skabt væsentlige forbedringer for
borgernes liv. Konkurrencen er åben for offentlige myndigheder i EU-lande og lande, der
er knyttet til EU's rammeprogram for forskning. Det kan være enhver national, regional
eller lokal myndighed, der er etableret i henhold til national lovgivning som et offentligt
organ, der gennemfører den nationale politik som f.eks. ministerier, regionale
myndigheder, kommuner og byråd. Initiativerne skal have været i gang i 1-4 år og skal
være udviklet af deltageren i konkurrencen. Offentlige myndigheder, der allerede har fået
tildelt en pengepræmie af en EU-institution for samme initiativ, kan ikke deltage.

Fristen for tilmelding er den 15. februar 2013
Har du det, vi leder efter? Så tilmeld dig i en af følgende kategorier (eksemplerne skal
ikke ses som udtømmende eller komplette. Der er ikke fastlagt nogen liste over
projekter, der kan deltage):

Initiativer for borgere
(f.eks. særlig hjælp til
ældre, miljøvenlig offentlig
transport, indflydelse på
budgettet)

Initiativer for virksomheder
(f.eks. netværksplatformer
for nystartede
virksomheder, støtte til
iværksættere inden for
landbruget i form af
værktøjer til e-handel)

Initiativer for uddannelse og
forskning (f.eks. nye
tilgange til
erhvervsuddannelse,
forbedring af læringsmiljøer
i grundskoler, hjælp til
iværksættere inden for
forskning)

I hver kategori vil op til 3 initiativer bliver støttet med hver 100 000 euro, der skal
hjælpe dem med at udvikle de mest lovende ideer for fremtiden.

Ansøgningerne vil blive vurderet af et panel af uafhængige eksperter inden for offentlig
forvaltning, erhverv og den akademiske verden. Vinderne af "den europæiske pris til
innovation i den offentlige forvaltning" vil blive valgt ud fra fire kriterier:


initiativets originalitet og genanvendelighed



den økonomiske betydning for det pågældende samfund



den sociale betydning for det pågældende samfund



planen for, hvordan pengepræmien skal bruges.

Myndighederne skal bruge præmien til at øge og udvide deres initiativer, og på den måde
fremme og tilskynde til yderligere ekspertise og innovation i den offentlige sektor.
Kommissionen vil holde tæt kontakt med vinderne og sikre, at der følges op på
gennemførelsen af initiativets efterfølgende faser.
Prisuddelingen skal desuden bidrage til at ændre offentlighedens gængse negative
opfattelse af offentlige udgifter og øge borgernes forventning til, hvad der kan opnås.
Vi ser frem til at høre om praktiske, effektive og innovative tilgange til offentlige udgifter,
og vi opfordrer dig til også at vise denne ånd i din ansøgning. Du kan f.eks. filme det
med din mobiltelefon, når du udfylder ansøgningen!
Vinderne offentliggøres i løbet af 2013.
Læs mere på konkurrencens website: www.ec.europa.eu/admin-innovators
Sørg for at læse konkurrencens regler, så du er sikker på, at du opfylder alle kriterierne,
inden du går i gang med din ansøgning.
Ansøgningsproceduren er meget enkel. Men har du brug for yderligere oplysninger, kan
du kontakte os på: rtd-admin-innovators@ec.europa.eu
Download konkurrencereglerne (kun engelsk)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admin-innovators/contest_rules.pdf
Download vejledning til ansøgningen (kun engelsk)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/application_guide.pdf
Download teksten til arbejdsprogrammet (kun engelsk)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/work_program_text.pdf
Indsend din ansøgning (kun engelsk)
https://ec.europa.eu/research/participants/submission/manage/login?callId=FP7-CDRP2013-Admin-Innovators

