EU:N PALKINTO
JULKISHALLINNON
INNOVAATIOISTA

Esittele julkinen
innovaatiohanke ja voita
100 000 euroa!

Euroopan komissio on käynnistänyt EU:n laajuisen kilpailun, jolla kannustetaan
julkishallinnon yksiköitä esittelemään dynaamisimpia ja edistyksellisimpiä aloitteitaan.
Palkinnolla annetaan tunnustusta onnistuneille hankkeille ja nostetaan esiin hyviä
esimerkkejä. Tavoitteena on edistää julkishallinnon innovointia ja nykyaikaistamista.
Jaossa on kaikkiaan yhdeksän 100 000 euron suuruista palkintoa. Ne myönnetään
julkisille aloitteille, joiden avulla on parannettu merkittävästi kansalaisten elämää.
Kilpailuun voivat osallistua EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n tutkimuksen puiteohjelmiin
liittyneiden maiden julkishallinnon yksiköt. Ne voivat olla valtiollisia, alueellisia tai
paikallisia
julkisyhteisöjä,
kuten
ministeriöitä,
aluehallituksia,
kuntia
tai
kunnanvaltuustoja.
Julkishallinnon yksikkö voi hakea palkintoa aloitteelle, joka on ollut käynnissä 1–4
vuoden ajan ja josta se on itse vastuussa. Kilpailuun eivät voi osallistua hallintoyksiköt,
joille jokin EU:n toimielin on jo myöntänyt rahapalkinnon samasta aloitteesta.

Haku päättyy 15.2.2013.
Kilpailuluokkia on kolme (suluissa on esimerkkejä):

kansalaisia hyödyttävät
aloitteet (esim.
ikääntyneiden
erityispalvelut,
ympäristöystävällinen
julkinen liikenne, osallistuva
budjetointi)

yrityksiä hyödyttävät
aloitteet (esim. aloittelevien
yritysten verkostopalvelut,
maaseudun yrittäjien
tukeminen sähköisen
kaupankäynnin välineillä)

koulutus- ja
tutkimusaloitteet (esim.
uudet ammatillisen
koulutuksen muodot,
oppimisympäristön
parantaminen alakoulussa,
tutkijoiden yrittäjyyden
helpottaminen)

Kussakin luokassa myönnetään enintään kolme 100 000 euron suuruista palkintoa
tulevaisuuden kannalta lupaavimpien ideoiden kehittämiseen.

Hakemukset arvioi riippumaton lautakunta, joka koostuu julkishallinnon, liike-elämän ja
tiedemaailman asiantuntijoista. Palkitsemiskriteereitä on neljä:


aloitteen omaperäisyys ja toistettavuus



aloitteen taloudellinen merkitys yhteisölle



aloitteen sosiaalinen merkitys yhteisölle



palkintorahojen suunniteltu käyttö.

Palkinto on käytettävä aloitteen kehittämiseen ja tunnetuksi tekemiseen, millä edistetään
huippuosaamisen ja innovaatioiden hyödyntämistä julkisella sektorilla. Komissio pitää
yhteyttä voittajiin ja seuraa aloitteiden tulevien vaiheiden toteuttamista.
Palkinnolla halutaan myös oikaista kielteistä mielikuvaa, joka suurella yleisöllä saattaa
olla julkisen sektorin varainkäytöstä ja toimien tuloksista.
Etsimme toteuttamiskelpoisia, vaikuttavia ja innovatiivisia ratkaisuja ja toivomme, että
tämä näkyy hakemuksestasi. Voit vaikka liittää hakemukseesi videon.
Voittajat julkistetaan vuonna 2013.
Lue lisää kilpailusivustolta: www.ec.europa.eu/admin-innovators
Tarkista ennen hakemuksen tekemistä kilpailun säännöistä, että kaikki osallistumisehdot
täyttyvät.
Osallistuminen on pyritty tekemään mahdollisimman
osoitteesta: rtd-admin-innovators@ec.europa.eu

helpoksi.

Lisätietoja

saat

Lataa kilpailun säännöt (vain englanniksi)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admin-innovators/contest_rules.pdf
Lataa hakuohjeet (vain englanniksi)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/application_guide.pdf
Lataa toimintaohjelma (vain englanniksi)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/work_program_text.pdf
Lähetä hakemus (vain englanniksi)
https://ec.europa.eu/research/participants/submission/manage/login?callId=FP7-CDRP2013-Admin-Innovators

