A KÖZIGAZGATÁSI
INNOVÁCIÓ EURÓPAI DÍJA

100 ezer eurós
pénzjutalomban részesül, ha
elnyeri a legjobb közigazgatási
innovációért járó díjat!

Az Európai Bizottság uniós pályázatot indított útjára, melynek keretében az innovatív
európai
közigazgatási
szervek
bemutathatják
legdinamikusabb,
előretekintő
kezdeményezéseiket. A pályázattal a Bizottságnak az a célja, hogy elismerésben
részesítse az újító ötleteket és a követendő példákat, ezáltal pedig előmozdítsa az
innovációt és a modernizációt a közigazgatásban.
Az uniós intézmény összesen kilenc, egyenként 100 ezer euróval járó díjat fog kiosztani a
már sikeresen működő és az európai polgárok életében jelentős javulást hozó, innovatív
kezdeményezések között. A díjverseny bármely tagállam vagy az EU kutatási
keretprogramjában részt vevő ország közigazgatási szervei előtt nyitva áll. Pályázhatnak
országos, regionális vagy helyi hatóságok, kormányzati vagy egyéb közfeladatot ellátó
szervek, így például minisztériumok, vidéki vagy városi önkormányzatok stb. A
kezdeményezésekkel szemben támasztott egyik követelmény az, hogy legalább egyéves
és legfeljebb négyéves múltra kell visszatekinteniük. További feltétel, hogy a
kezdeményezést vagy programot csakis az azt kidolgozó és alkalmazó szervek
nevezhetik a versenyre. Azok a közigazgatási szervek, amelyek már részesültek
valamelyik uniós intézmény pénzdíjában ugyanazon kezdeményezés elismeréseképpen,
nem vehetnek részt a versenyen.

A pályázat benyújtásának határideje 2013. február 15.
Úgy gondolja, hogy az Ön által képviselt szerv eséllyel indulhat a versenyen? Ha igen,
nyújtson be pályázatot valamelyik kategóriában (az egyes kategóriákat szemléltető
példák nem tekinthetők teljesnek vagy kimerítőnek – a díj elnyerésére esélyes projektek
típusai nincsenek előre meghatározva):

polgárokat szolgáló
kezdeményezések (pl.
segítségnyújtás időseknek,
környezetbarát
tömegközlekedés, a
lakosság bevonása a
költségvetéssel kapcsolatos
döntéshozatalba);

vállalkozásokat szolgáló
kezdeményezések (pl.
hálózatépítési platformok
létesítése kezdő
vállalkozásoknak, vidéki
vállalkozók hozzásegítése
e-kereskedelmi
eszközökhöz);

oktatási és kutatási témájú
kezdeményezések (pl. új
módszerek meghonosítása
a szakképzésben, az
általános iskolai tanulási
környezet javítása, a
kutatók vállalkozókészségét
ösztönző intézkedések).

Mindegyik kategóriában akár három kezdeményezés is elnyerheti a díjat és az azzal járó
100 ezer eurót a jövőbe mutató legígéretesebb ötletekért.

A pályázatokat a közigazgatásban, az üzleti életben és tudományos területen dolgozó
független szakértőkből álló testület fogja kiértékelni. A közigazgatási innováció európai
díjának nyerteseit a zsűri az alábbi négy kritérium alapján választja ki:


a kezdeményezés eredetisége és más környezetekben való alkalmazhatósága;



a kezdeményezés gazdasági jelentősége az érintett közösség számára;



a kezdeményezés szociális jelentősége az érintett közösség számára;



a pénzdíj felhasználására vonatkozó tervek.

A közigazgatási szerveknek a díjat a kezdeményezésük fejlesztésére és kibővítésére kell
felhasználniuk, hogy ennek révén tovább növeljék annak horderejét, és fokozzák a
kiválóságot és az innovációt a közigazgatásban. A Bizottság szoros kapcsolatot fog
fenntartani a nyertesekkel, és gondoskodni fog a kezdeményezéseik hátralevő
szakaszának következetes megvalósításáról.
A díjverseny révén továbbá le kívánunk számolni mindazokkal a negatív sztereotípiákkal,
amelyek a közkiadásokkal kapcsolatban makacsul tartják magukat a lakosság körében,
és fokozni szeretnénk a közigazgatással szemben támasztott elvárásokat.
Olyan megvalósítható, eredményes és innovatív kezdeményezések érdekelnek
bennünket, amelyek új szemszögből világítják meg a közpénzek felhasználásában rejlő
lehetőségeket, és egyben arra bíztatjuk Önt, hogy – ugyancsak a kreativitás jegyében –
mobiltelefonja vagy más alkalmas eszköz segítségével készítsen bemutató kisfilmet a
kezdeményezéséről.
A díjnyertesek kihirdetésére várhatóan 2013-ban kerül sor.
További információkért kérjük, látogasson el a verseny honlapjára:
www.ec.europa.eu/admin-innovators
Kérjük, a pályázat elkészítése előtt olvassa el a versenyszabályokat és győződjön meg
arról, hogy az Ön által képviselt szerv és a versenyre bocsátandó kezdeményezés teljesíti
az összes nevezési kritériumot.
A jelentkezési eljárást úgy alakítottuk ki, hogy az a lehető legegyszerűbb legyen. Ha
további felvilágosításra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi e-mail
címen: rtd-admin-innovators@ec.europa.eu
A versenyszabályok letöltése (a dokumentum csak angol nyelven áll rendelkezésre)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admin-innovators/contest_rules.pdf
A jelentkezési útmutató letöltése (a dokumentum csak angol nyelven áll
rendelkezésre)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/application_guide.pdf
A munkaprogram letöltése (a dokumentum csak angol nyelven áll rendelkezésre)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/work_program_text.pdf
Pályázat benyújtása (csak angol nyelven lehetséges)
https://ec.europa.eu/research/participants/submission/manage/login?callId=FP7-CDRP2013-Admin-Innovators

