ES APBALVOJUMS PAR
INOVĀCIJĀM VALSTS
PĀRVALDĒ

Parādiet, kādas inovācijas esat
ieviesuši valsts pārvaldē, un
balvā saņemiet EUR 100 000!

Eiropas Komisija ir izsludinājusi ES mēroga konkursu, lai veicinātu inovatīvas valsts
pārvaldes Eiropā demonstrēt savas dinamiskākās, tālredzīgākās iniciatīvas. Konkursa
mērķis ir pastiprināt inovāciju un modernizāciju, izceļot sasniegumus un labus piemērus.
Pavisam tiks pasniegtas deviņas 100 000 eiro balvas par veiksmīgām, inovatīvām valsts
iniciatīvām, kuras jau tiek īstenotas un ir būtiski uzlabojušas iedzīvotāju ikdienu.
Konkursā var piedalīties ES dalībvalstu un ar ES pētniecības pamatprogrammu saistītu
valstu pārvaldes. Tās var būt jebkuras valsts, reģionālās vai vietējās varasiestādes, kas
izveidotas ar valsts likumu kā publiskā sektora iestādes un īsteno valdības politiku,
piemēram, ministrijas, novadu un pilsētu domes. Iniciatīvām jādarbojas jau 1-4 gadus,
un iniciatīvai vai programmai jāpieder konkursantam. Nedrīkst piedalīties tās valsts
pārvaldes, kas par to pašu iniciatīvu jau saņēmušas kādas ES iestādes naudas balvu.

Pieteikšanās termiņš ir 2013. gada 15. februāris.
Jums šķiet, ka jūsu iestādes iniciatīva varētu būt balvas cienīga? Tad piesakieties kādā
turpinājumā norādītajā kategorijā (norādītie piemēri nekādā ziņā nav jāuzskata par
izsmeļošiem. Nav tāda saraksta, kurā jau iepriekš norādīti konkursam atbilstīgi projekti):

iniciatīvas iedzīvotājiem
(piemēram, īpaša palīdzība
veciem cilvēkiem, videi
draudzīgs sabiedriskais
transports, iedzīvotāju
dalība budžeta izstrādē);

iniciatīvas uzņēmumiem
(piemēram, kontaktu
veidošanas platforma
jaundibinātiem
uzņēmumiem, lauku
uzņēmēju atbalstīšana ar etirdzniecības rīkiem);

iniciatīvas izglītībai un
pētniecībai (piemēram,
jaunas metodes
profesionālajā izglītībā,
labākas mācību vides
sekmēšana pamatskolās,
atbalsts pētniekiem, kuri
vēlas dibināt uzņēmumu).

Lai nākotnē attīstītu visdaudzsološākās ieceres, katrā kategorijā balvu piešķirs ne vairāk
kā trijām iniciatīvām, proti, 100 000 eiro katrai.

Pieteikumus izvērtēs neatkarīgu ekspertu komisija, kuras locekļi būs no valsts pārvaldes,
uzņēmumiem un akadēmiskās vides. Eiropas apbalvojumu par inovācijām valsts pārvaldē
piešķirs, vadoties pēc četriem kritērijiem:


iniciatīvas oriģinalitāte un atkārtojamība;



ekonomiskā nozīme sabiedrībai;



sociālā nozīme sabiedrībai;



plānotais balvas izlietojums.

Balvā saņemtā nauda pārvaldēm jāizmanto, lai iniciatīvu izplatītu un paplašinātu, tādā
veidā stimulējot citu labu risinājumu un inovāciju ieviešanu valsts sektorā. Komisija
saglabās ciešu kontaktu ar uzvarētājiem, lai sekotu līdzi turpmākajiem iniciatīvu
posmiem.
Turklāt, piešķirot šīs balvas, mēs vēlamies apgāzt negatīvos stereotipus, kādi pastāv
sabiedrībā attiecībā uz valsts izdevumiem, un uzlabot iedzīvotāju optimismu par
sagaidāmo rezultātu.
Mēs meklējam realizējamas, efektīvas un inovatīvas ierosmes, kā izlietot nodokļu
maksātāju naudu, un vēlamies iedrošināt jūs tādu domu gājienu atainot arī savā
pieteikumā. Kāpēc, piemēram, nenofilmēt savu ideju ar mobilo telefonu?
Balvas ieguvējus paredzēts paziņot 2013. gadā.
Sīkāku informāciju lasiet tīmekļa vietnē par konkurenci: www.ec.europa.eu/admininnovators
Aicinām pirms pieteikuma sagatavošanas iepazīties ar konkursa noteikumiem, lai
pārliecinātos, vai atbilstat visiem dalības kritērijiem.
Pieteikšanās process ir veidots pēc iespējas vienkāršāks. Ja ir vēl kas neskaidrs, lūdzam
sazināties ar mums: rtd-admin-innovators@ec.europa.eu
Lejupielādēt konkursa noteikumus (tikai angliski)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admin-innovators/contest_rules.pdf
Lejupielādēt pieteikuma sagatavošanas norādījumus (tikai angliski)
rendelkezésre)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/application_guide.pdf
Lejupielādēt darba programmu (tikai angliski)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/work_program_text.pdf
Iesniegt pieteikumu (tikai angliski)
https://ec.europa.eu/research/participants/submission/manage/login?callId=FP7-CDRP2013-Admin-Innovators

