ELI AUHINNAD
INNOVATSIOONI EEST
AVALIKUS HALDUSES

Tutvustage oma uuendusi
avalikus halduses ning teil on
võimalus võita 100 000 eurot!

Euroopa Komisjon on kuulutanud välja kogu ELi hõlmava konkursi, et julgustada
innovatiivseid ametiasutusi tutvustama oma kõige dünaamilisemaid ja edumeelsemaid
algatusi. Auhindade eesmärk on edenda innovatsiooni ja moderniseerimist, tunnustades
saavutusi ning tõstes esile häid eeskujusid.
Kokku antakse välja kuni üheksa 100 000 euro suurust auhinda, millele saavad
kandideerida juba edukalt toimivad innovatiivsed algatused, mis on kodanike elu oluliselt
parandanud. Konkursil saavad osaleda ELi liikmesriikide või ELi teadusuuringute
raamprogrammis osalevate riikide ametiasutused. Need võivad olla mis tahes riiklikud,
piirkondlikud või kohalikud asutused, mis on loodud siseriikliku õiguse alusel kui valitsuse
poliitikat teostavad avalikud-õiguslikud asutused, nagu ministeeriumid, piirkondlikud ja
kohalikud omavalitsused, linnavolikogud. Algatused peavad olema kestnud 1–4 aastat
ning algatuse või programmi omanik peab olema auhinnale kandideeriv asutus. Sama
algatuse eest mõnelt ELi institutsioonilt juba rahalise auhinna saanud asutused konkursil
osaleda ei saa.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2013.
Kui arvate, et teie algatus vastab eespool kirjeldatule, siis esitage taotlus ühes allpool
nimetatud kategooriatest (siinset näidete loetelu ei tuleks mingil juhul pidada täielikuks.
Pole olemas eelnevalt kindlaks määratud nimekirja projektidest, mis võiksid
kandideerida):

Kodanikele suunatud
algatused (nt eriabi
eakatele; keskkonnahoidlik
ühistransport; osalemine
eelarve koostamises)

Ettevõtjatele suunatud
algatused (nt
suhtlusplatvormide loomine
idufirmadele;
maapiirkondade ettevõtjate
toetamine e-kaubanduse
vahenditega)

Algatused hariduse ja
teadusuuringute valdkonnas
(nt uued lähenemisviisid
kutseõppes; parema
õpikeskkonna edendamine
algkoolides; teadlaste
ettevõtlustegevuse
hõlbustamine)

Igas kategoorias valitakse kuni 3 võitjat. Iga võitnud algatus saab toetuseks 100 000
eurot tuleviku seisukohast kõige perspektiivikamate ideede edasiarendamiseks.

Taotlusi hindab avaliku halduse, ettevõtluse ning akadeemiliste ringkondade ekspertidest
koosnev sõltumatu žürii. Euroopa auhinna võitjad innovatsiooni eest avalikus halduses
valitakse 4 kriteeriumi alusel:


algatuse originaalsus ja korratavus;



majanduslik tähtsus asjaomasele ühiskonnarühmale;



sotsiaalne tähtsus asjaomasele ühiskonnarühmale;



auhinnaraha kavandatav kasutus.

Asutused peavad auhinnaraha kasutama oma algatuse edasiarendamiseks ja
laiendamiseks, ärgitades seeläbi veelgi uuendustegevust avalikus sektoris. Komisjon
suhtleb tihedalt võitjatega ning tagab nende algatuste järgnevate etappide rakendamise
järelevalve.
Auhindade jagamisega tahame muuta üldsuse hulgas levinud negatiivseid arusaamu
avaliku sektori kulutuste kohta ning suurendada kodanike ootusi avaliku halduse suhtes.
Soovime näha teostatavaid, tõhusaid ja innovatiivseid lähenemisviise avaliku sektori
kulutustele ning ootame, et näitaksite samasugust suhtumist üles ka oma taotluses.
Võtke näiteks mobiiltelefon ja tehke oma algatusest video.
Auhinnavõitjad tehakse teatavaks 2013. aasta jooksul.
Lisateavet leiate konkursi veebisaidilt: www.ec.europa.eu/admin-innovators
Enne taotlemist lugege hoolikalt konkursi eeskirju, et kontrollida, kas te täidate kõiki
osalemistingimusi.
Taotlemisprotsess on tehtud võimalikult lihtsaks. Kui vajate siiski täiendavaid selgitusi,
saatke meile e-kiri aadressil: rtd-admin-innovators@ec.europa.eu
Laadige alla konkursi eeskirjad (üksnes inglise keeles)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admin-innovators/contest_rules.pdf
Laadige alla taotlemisjuhend (üksnes inglise keeles)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/application_guide.pdf
Laadige alla tööprogrammi tekst (üksnes inglise keeles)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/work_program_text.pdf
Esitage oma taotlus (üksnes inglise keeles)
https://ec.europa.eu/research/participants/submission/manage/login?callId=FP7-CDRP2013-Admin-Innovators

