ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΒΡΑΒΕΊΑ ΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΌΣΙΑ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ

Κερδίστε 100.000 ευρώ
προτείνοντας καινοτομίες που
εφαρμόσατε στη δημόσια
διοίκηση!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε διαγωνισμό για την απονομή ευρωπαϊκών βραβείων με
στόχο να ενθαρρύνει καινοτόμες δημόσιες υπηρεσίες της Ευρώπης να προβάλουν τις πιο
δυναμικές και πρωτοποριακές τους πρωτοβουλίες. Στόχος των βραβείων είναι να
προωθηθεί η καινοτομία και ο εκσυγχρονισμός με την αναγνώριση των θετικών
αποτελεσμάτων και την ανάδειξη παραδειγμάτων προς μίμηση.
Θα απονεμηθούν συνολικά 9 το πολύ βραβεία των 100.000 ευρώ για επιτυχείς και ήδη
εφαρμοζόμενες καινοτόμες πρωτοβουλίες, οι οποίες επέφεραν σημαντικές βελτιώσεις στη
ζωή των πολιτών. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν δημόσιες υπηρεσίες των
κρατών μελών της ΕΕ ή χωρών που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα-πλαίσιο για
την έρευνα. Τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να είναι οποιαδήποτε κρατική, περιφερειακή ή
τοπική αρχή που έχει συσταθεί ως δημόσιος φορέας βάσει της εθνικής νομοθεσίας και
εφαρμόζει την κυβερνητική πολιτική, όπως: υπουργεία, περιφερειακές αρχές, δήμοι,
δημοτικά συμβούλια. Οι σχετικές πρωτοβουλίες πρέπει να έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται
εδώ και 1-4 χρόνια και να ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα στη διαγωνιζόμενη υπηρεσία.
Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες έχει ήδη
απονεμηθεί χρηματικό έπαθλο για την ίδια πρωτοβουλία από όργανο της ΕΕ.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 15 Φεβρουαρίου
2013.
Πιστεύετε ότι έχετε τα προσόντα για να κερδίσετε το βραβείο; Αν ναι, τότε καταθέστε
αίτηση υποψηφιότητας επιλέγοντας μία από τις παρακάτω κατηγορίες (τα παραδείγματα
που δίνονται δεν είναι σε καμία περίπτωση πλήρη ή εξαντλητικά. Δεν υπάρχει
προκαθορισμένος κατάλογος επιλέξιμων σχεδίων):

Πρωτοβουλίες για τους
πολίτες (π.χ. ειδική βοήθεια
για τους ηλικιωμένους,
φιλοπεριβαλλοντικές
δημόσιες συγκοινωνίες,
συμμετοχικός
προϋπολογισμός)

Πρωτοβουλίες για τις
επιχειρήσεις (π.χ. παροχή
δικτύων για νεοσύστατες
επιχειρήσεις, στήριξη
αγροτικών επιχειρήσεων με
εργαλεία ηλεκτρονικού
εμπορίου)

Πρωτοβουλίες για την
εκπαίδευση και την έρευνα
(π.χ. νέες μέθοδοι
επαγγελματικής κατάρτισης,
βελτίωση των μεθόδων
διδασκαλίας στα δημοτικά
σχολεία, καλλιέργεια
επιχειρηματικού πνεύματος
στους ερευνητές)

Σε κάθε κατηγορία θα απονεμηθούν 3 το πολύ βραβεία των 100.000 ευρώ με στόχο την
περαιτέρω προώθηση στο μέλλον των πιο πρωτοποριακών πρωτοβουλιών.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στους τομείς
της δημόσιας διοίκησης, των επιχειρήσεων και του ακαδημαϊκού κόσμου. Οι νικητές του
"Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτομιών στη Δημόσια Διοίκηση" θα επιλεγούν με βάση τα εξής
4 κριτήρια:


πρωτοτυπία και δυνατότητα αναπαραγωγής της πρωτοβουλίας,



οικονομική σημασία για την κοινότητα την οποία αφορά η πρωτοβουλία,



κοινωνική σημασία για την κοινότητα την οποία αφορά η πρωτοβουλία,



ποια προβλέπεται να είναι η χρήση των χρημάτων του βραβείου.

Τα βραβεία πρέπει να αξιοποιηθούν από τις σχετικές υπηρεσίες για την προώθηση και
περαιτέρω επέκταση των πρωτοβουλιών τους, γεγονός που θα δώσει σημαντική ώθηση
στην αριστεία και την καινοτομία στον δημόσιο τομέα. Η Επιτροπή θα είναι σε στενή
επαφή με τους νικητές και θα παρακολουθεί από κοντά την υλοποίηση των επόμενων
σταδίων των πρωτοβουλιών τους.
Με την απονομή των βραβείων αυτών επιδιώκουμε να ανατρέψουμε τα αρνητικά
στερεότυπα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην κοινή γνώμη σχετικά με τις δημόσιες
δαπάνες, και να αυξήσουμε τις προσδοκίες που πρέπει να έχουν οι πολίτες από τη δημόσια
διοίκηση.
Ζητάμε εφικτές, αποτελεσματικές και καινοτόμες προσεγγίσεις για τις δημόσιες δαπάνες
και σας ενθαρρύνουμε να δείξετε το ίδιο πνεύμα και στην αίτησή σας. Μπορείτε π.χ. να
γυρίσετε ένα βίντεο με το κινητό σας για να παρουσιάσετε την ιδέα σας στην πράξη!
Οι νικητές των βραβείων αναμένεται να ανακοινωθούν εντός του 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε
www.ec.europa.eu/admin-innovators

τον

ιστότοπο

του

διαγωνισμού:

Προτού υποβάλετε την αίτησή σας, διαβάστε τους κανόνες του διαγωνισμού για να δείτε
κατά πόσον πληροίτε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας έχει απλουστευθεί σε μεγάλο βαθμό.
Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: rtd-admininnovators@ec.europa.eu
Τηλεφορτώστε τους κανόνες του διαγωνισμού (μόνο στα αγγλικά)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admin-innovators/contest_rules.pdf
Τηλεφορτώστε τον οδηγό για την υποβολή αίτησης (μόνο στα αγγλικά)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/application_guide.pdf
Τηλεφορτώστε το πρόγραμμα εργασίας (μόνο στα αγγλικά)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/work_program_text.pdf
Υποβολή της αίτησης (μόνο στα αγγλικά)
https://ec.europa.eu/research/participants/submission/manage/login?callId=FP7-CDRP2013-Admin-Innovators

