EUROPOS SĄJUNGOS
APDOVANOJIMAI UŽ VIEŠOJO
ADMINISTRAVIMO NAUJOVES

Parodykite, kaip atnaujinate
viešąjį administravimą, ir
laimėkite 100 000 eurų!

Europos Komisija paskelbė ES apdovanojimų konkursą, kuriuo siekia paskatinti
novatoriškas
Europos
viešojo
administravimo
institucijas
supažindinti
su
dinamiškiausiomis ir į ateitį labiausiai orientuotomis iniciatyvomis. Apdovanojimų tikslas –
įvertinant laimėjimus ir suteikiant sektinų pavyzdžių paskatinti aktyviau diegti naujoves
bei modernizaciją.
Iš viso už sėkmingas, jau vykdomas ir novatoriškas viešąsias iniciatyvas, dėl kurių iš
esmės pagerėjo piliečių gyvenimas, bus skirta iki devynių apdovanojimų, kurių kiekvieno
vertė – 100 000 eurų. Konkurse gali dalyvauti ES valstybių narių arba ES mokslinių
tyrimų bendrosios programos asocijuotųjų valstybių viešojo administravimo subjektai. Tai
gali būti bet kuri valstybės, regiono arba vietos valdžios institucija, įsteigta pagal
nacionalinę teisę kaip viešoji įstaiga ir vykdanti vyriausybės politiką, pavyzdžiui,
ministerijos, regionų valdžios institucijos, savivaldybės, miestų tarybos. Iniciatyvos jau
turi būti vykdomos 1–4 metus. Tai turi būti konkurso dalyvio iniciatyva arba programa.
Viešojo administravimo institucijos, kurioms kuri nors ES institucija jau skyrė piniginį
apdovanojimą už tą pačią iniciatyvą, paraiškų teikti negali.

Paraiškų teikimo terminas – 2013 m. vasario 15 d.
Susidomėjote? Tuomet teikite paraišką vienai šių kategorijų (pateikti pavyzdžiai jokiu
būdu negali būti laikomi galutiniais arba išsamiais; nėra ir išankstinio projektų, kurie gali
atitikti reikalavimus, sąrašo):

Piliečiams skirtos iniciatyvos
(pvz., speciali parama
vyresnio amžiaus žmonėms,
ekologiškas viešasis
transportas, dalyvaujamasis
biudžeto sudarymas).

Įmonėms skirtos iniciatyvos
(pvz., tinklų platformų
suteikimas veiklą
pradedančioms įmonėms,
parama kaimo
verslininkams e. prekybos
priemonėmis).

Švietimo ir mokslinių tyrimų
iniciatyvos (pvz., nauji
profesinio mokymo
modeliai, geresnės
mokymosi aplinkos
puoselėjimas pradinėse
mokyklose, mokslininkų
verslumo sąlygų gerinimas).

Iki trijų geriausiomis pripažintų kiekvienos kategorijos iniciatyvų
100 000 eurų, kad būtų plėtojamos perspektyviausios idėjos.
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Paraiškas vertins iš nepriklausomų viešojo administravimo, verslo ir akademinės
bendruomenės ekspertų sudaryta komisija. Europos apdovanojimo už viešojo
administravimo naujoves laureatai bus renkami remiantis keturiais kriterijais:


iniciatyvos originalumas ir pakartojamumas;



ekonominė svarba bendruomenei;



socialinė svarba bendruomenei;



planuojamas piniginio apdovanojimo panaudojimas.

Administravimo institucijos turi naudoti apdovanojimus savo iniciatyvoms plėtoti ir
skleisti, taip paskatindamos daugiau meistriškumo ir naujovių viešajame sektoriuje.
Komisija su laureatais palaikys glaudų ryšį ir stebės, kad įgyvendinus vienus iniciatyvų
etapus jos būtų tęsiamos toliau.
Skirdami apdovanojimus taip pat norime pakeisti visuomenėje gajus neigiamus
stereotipus apie viešąsias išlaidas ir parodyti piliečiams, kad jų lūkesčius atitinkančių
rezultatų galima pasiekti.
Mus domina įgyvendinami, veiksmingi ir novatoriški sprendimai. Norėtume jus paraginti
tokios nuostatos laikytis ir savo paraiškoje. Pavyzdžiui, paimkite mobilųjį telefoną ir
nufilmuokite tai, ką teikiate paraiškoje!
Apdovanojimų laureatus numatoma paskelbti 2013 m.
Daugiau informacijos pateikiama konkurso interneto svetainėje:
www.ec.europa.eu/admin-innovators
Prieš teikdami paraišką perskaitykite konkurso taisykles ir įsitikinkite, kad atitinkate visus
keliamus reikalavimus.
Parengta kuo paprastesnė paraiškų teikimo tvarka. Jei kiltų neaiškumų, rašykite mums
adresu: rtd-admin-innovators@ec.europa.eu
Parsisiųsdinti konkurso taisykles (tik anglų kalba)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admin-innovators/contest_rules.pdf
Parsisiųsdinti paraiškų teikimo gaires (tik anglų kalba)
rendelkezésre)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/application_guide.pdf
Parsisiųsdinti darbo programą (tik anglų kalba)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/work_program_text.pdf
Teikti paraišką (tik anglų kalba)
https://ec.europa.eu/research/participants/submission/manage/login?callId=FP7-CDRP2013-Admin-Innovators

