EUROPESE PRIJZEN VOOR
INNOVATIE BIJ
OVERHEIDSINSTANTIES

Laat zien hoe
vernieuwend uw
overheidsdienst is en win
100 000 euro!

De Europese Commissie reikt prijzen uit aan Europese overheidsdiensten voor
dynamische, toekomstgerichte initiatieven. Het is de bedoeling innovatie en
modernisering te stimuleren door verdienstelijke initiatieven te erkennen, die als
rolmodel kunnen dienen.
In totaal worden maximaal negen prijzen van elk 100 000 euro uitgereikt voor
succesvolle lopende overheidsinitiatieven die een groot verschil maken voor de burger.
Alle overheidsdiensten in EU-lidstaten of in landen die aangesloten zijn bij het EUkaderprogramma voor onderzoek komen in aanmerking, zowel nationale en regionale, als
lokale overheden, als ze maar openbare instanties zijn, opgericht onder de nationale
wetgeving. Voorbeelden: ministeries, deelregeringen, stadsbesturen, gemeenteraden. De
initiatieven moeten al 1 tot 4 jaar lopen en beheerd worden door de deelnemende dienst.
Overheidsdiensten die voor hetzelfde initiatief al een geldprijs van een EU-instelling
hebben gekregen, komen niet in aanmerking.

De uiterste aanmeldingstermijn is 15 februari 2013.
Denkt u dat u een kans maakt? Meld u dan aan voor een van deze categorieën (we
geven telkens enkele willekeurige voorbeelden):

Initiatieven voor de burger
(bijv. hulp aan ouderen,
milieuvriendelijk vervoer,
inspraak in de begroting)

Initiatieven voor bedrijven
(bijv. netwerkplatforms
voor beginnende
ondernemers, e-handel
voor plattelandsbedrijven)

Initiatieven voor onderwijs
en onderzoek (bijv.
vernieuwende
beroepsopleiding, betere
leeromgeving voor
basisscholen, onderzoekers
stimuleren een bedrijf te
beginnen)

In elke categorie worden maximaal drie veelbelovende initiatieven beloond met 100 000
euro.

De kandidaten worden geëvalueerd door een panel van onafhankelijke deskundigen uit
de overheidssector, het zakenleven en de academische wereld. De winnaars van de
"Europese prijs voor innovatie bij overheidsinstanties" worden gekozen op grond van vier
criteria:


originaliteit en reproduceerbaarheid van het initiatief



economisch belang voor de bevolking



sociaal belang voor de bevolking



gepland gebruik van het prijzengeld

De prijzen moeten door de bekroonde diensten worden gebruikt om hun initiatieven uit
te breiden en zo te zorgen voor meer kwaliteit en vernieuwing in de openbare sector.
De Commissie blijft nauw in contact met de winnaars om te zorgen dat de volgende fasen
van hun initiatieven daadwerkelijk worden uitgevoerd.
Het is mede onze bedoeling om de hardnekkige negatieve vooroordelen over
overheidsuitgaven te ontkrachten en het imago van de openbare sector bij de bevolking
te verbeteren.
We zoeken haalbare, doeltreffende en vernieuwende initiatieven en we raden u aan om
ook wat originaliteit aan de dag te leggen bij uw aanmelding. Een leuke video valt altijd
in de smaak!
De winnaars worden in 2013 bekendgemaakt.
Meer informatie vindt u op onze website: www.ec.europa.eu/admin-innovators
Lees het wedstrijdreglement vóór uw aanmelding, om zeker te zijn dat u wel in
aanmerking komt.
We houden de aanmeldingsprocedure zo eenvoudig mogelijk. Toch nog vragen? Mail ons
dan: rtd-admin-innovators@ec.europa.eu
Wedstrijdreglement downloaden (alleen in het Engels)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admin-innovators/contest_rules.pdf
Handleiding downloaden (alleen in het Engels)
rendelkezésre)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/application_guide.pdf
Werkprogramma downloaden (alleen in het Engels)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/work_program_text.pdf
Aanmelden (alleen in het Engels)
https://ec.europa.eu/research/participants/submission/manage/login?callId=FP7-CDRP2013-Admin-Innovators

