UNIJNY KONKURS NA
INNOWACJE W ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ

Wygraj 100 000 euro,
przedstawiając innowacyjne
rozwiązania w administracji
publicznej!

Komisja Europejska ogłosiła ogólnoeuropejski konkurs, którego celem jest zachęcanie
najbardziej innowacyjnych urzędów administracji państwowej w Europie do
zaprezentowania szerokiemu ogółowi swoich najbardziej dynamicznych i dalekosiężnych
inicjatyw. Celem konkursu jest propagowanie innowacji i modernizacji dzięki docenianiu
osiągnięć różnych administracji, a tym samym dostarczanie innym urzędom wzorów do
naśladowania.
W sumie przyznanych zostanie maksymalnie dziewięć nagród w wysokości 100 000 euro
− zostaną nimi wyróżnione udane, aktualnie realizowane i innowacyjne inicjatywy
publiczne, które znacznie przyczyniły się do poprawy jakości życia obywateli. Konkurs
jest otwarty dla urzędów administracji publicznej w państwach członkowskich UE lub
krajach stowarzyszonych w ramach unijnego programu ramowego w zakresie badań.
Uczestnikami mogą być państwa, organy władzy regionalnej lub lokalnej ustanowione na
mocy prawa krajowego jako organy publiczne i realizujące politykę rządu, na przykład:
ministerstwa, władze regionalne, władze miejskie, rady miejskie. Inicjatywy muszą już
trwać od 1 roku do 4 lat i muszą być własnością uczestnika. W konkursie nie mogą
uczestniczyć organy administracji publicznej, które już wcześniej otrzymały ufundowaną
przez UE nagrodę pieniężną za tę samą inicjatywę.

Termin nadsyłania wniosków upływa 15 lutego 2013 r.
Uważasz, że Twój projekt kwalifikuje się do udziału w konkursie? Jeśli tak, wystarczy
zgłosić go do konkursu w jednej z podanych poniżej kategorii (podane przykłady są
orientacyjne, nie należy ich uważać za wyczerpujące ani kompletne. Gotowa lista
projektów kwalifikujących się do udziału w konkursie nie istnieje):

Inicjatywy z myślą o
obywatelach (np. specjalna
pomoc dla osób starszych,
przyjazny dla środowiska
transport publiczny, udział
obywateli w opracowywaniu
budżetu)

Inicjatywy z myślą o
firmach (np. tworzenie
platform ułatwiających
nawiązywanie kontaktów
firmom rozpoczynającym
działalność, wsparcie dla
przedsiębiorców z obszarów
wiejskich w formie narzędzi
handlu elektronicznego)

Inicjatywy na rzecz edukacji
i badań naukowych (np.
nowe podejście do
kształcenia zawodowego,
tworzenie lepszego
środowiska edukacyjnego w
szkołach podstawowych,
wspieranie
przedsiębiorczości wśród
naukowców).

W każdej kategorii przyznane zostaną maksymalnie 3 nagrody w wysokości 100 000
euro. Najbardziej obiecujące inicjatywy będą mogły posłużyć za wzór do naśladowania.
Zgłoszenia zostaną ocenione przez panel złożony z niezależnych ekspertów w zakresie
administracji
publicznej,
przedstawicieli
sektora
przedsiębiorstw
i
środowisk
akademickich. Laureaci konkursu „Europejska nagroda dla innowacji w administracji
publicznej" zostaną wybrani w oparciu o cztery kryteria:


oryginalność inicjatywy i możliwość jej powielania



znaczenie ekonomiczne dla społeczności, w której jest realizowana



znaczenie społeczne dla społeczności, w której jest realizowana



planowane wykorzystanie nagrody pieniężnej.

Administracja musi wykorzystać nagrody w celu zwiększenia skali inicjatyw i poszerzenia
ich zakresu, a tym samym doskonalenia innowacyjności w sektorze publicznym. Komisja
pozostanie w ścisłym kontakcie z laureatami oraz zapewni działania następcze służące
realizacji kolejnych etapów.
Ponadto poprzez przyznawanie tej nagrody chcielibyśmy pokazać, że negatywne
stereotypy dotyczące wydatków administracji państwowej niekoniecznie są prawdą,
poprawić społeczny odbiór administracji i sprawić, by obywatele mieli większe
oczekiwania w stosunku do urzędów.
Poszukujemy projektów, które pokazują, że wydatki publiczne mogą być efektywne i
innowacyjne − dlatego zachęcamy Państwa do uwzględnienia tych cech również w swoich
zgłoszeniach. Mogą Państwo na przykład nakręcić film prezentujący projekt telefonem
komórkowym.
Ogłoszenie wyników konkursu planuje się na 2013 r.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej konkursu:
www.ec.europa.eu/admin-innovators
Przed wypełnieniem zgłoszenia proszę zapoznać się z regulaminem konkursu, aby
sprawdzić, czy projekt spełnia wszystkie wymogi niezbędne do udziału w konkursie.
Proces składania wniosków zaprojektowano tak, by był jak najprostszy. W razie gdyby
potrzebowali Państwo dodatkowych wyjaśnień, prosimy o kontakt pod adresem: rtdadmin-innovators@ec.europa.eu
Pobierz regulamin konkursu (tylko w języku angielskim)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admin-innovators/contest_rules.pdf
Pobierz wskazówki dotyczące składania wniosków (tylko w języku angielskim)
rendelkezésre)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/application_guide.pdf
Pobierz tekst dotyczący programu prac (tylko w języku angielskim)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/work_program_text.pdf
Prześlij zgłoszenie (jedynie w języku angielskim)
https://ec.europa.eu/research/participants/submission/manage/login?callId=FP7-CDRP2013-Admin-Innovators

