EURÓPSKE OCENENIA ZA
INOVÁCIU VO VEREJNEJ
SPRÁVE

Získajte cenu v hodnote
100 000 EUR za inovatívne
riešenia v oblasti verejnej
správy!

Európska komisia vyhlásila súťaž o celoeurópsku cenu, aby motivovala novátorské
orgány verejnej správy v Európe k predstaveniu svojich najdynamickejších, pokrokových
iniciatív. Cieľom tejto ceny je podnietiť inovácie a modernizáciu prostredníctvom uznania
výsledkov a informovania o nasledovaniahodných príkladoch.
Celkovo sa udelí až deväť cien vo výške 100 000 EUR úspešným a inovatívnym verejným
iniciatívam, ktoré sa už realizujú a priniesli významné zlepšenia do života občanov. Súťaž
je určená pre orgány verejnej správy krajín EÚ alebo krajín pridružených k rámcovému
programu EÚ pre výskum. Môže ísť o orgány na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej
úrovni, zriadené podľa vnútroštátneho práva ako verejný subjekt, ktorý zabezpečuje
vládnu politiku, napríklad ministerstvá, regionálne vlády, samosprávy alebo mestské
rady. Iniciatívy a programy prihlásené do súťaže už musia prebiehať počas 1 – 4 rokov a
musia byť vo vlastníctve súťažiacich. Orgány verejnej správy, ktoré už pre danú iniciatívu
získali peňažnú cenu od inštitúcie EÚ, sa s ňou nemôžu opätovne prihlásiť.

Konečný termín na predloženie prihlášok je 15. február 2013.
Realizujete program alebo iniciatívu, akú hľadáme? Prihláste sa v jednej z týchto
kategórií (príklady nemožno v nijakom prípade považovať za úplné ani vyčerpávajúce.
Neexistuje stanovený zoznam projektov, ktoré spĺňajú kritériá):

Iniciatívy pre občanov (napr.
osobitná pomoc starším
osobám; verejná doprava
šetrná k životnému
prostrediu; spoločné
hospodárenie)

Iniciatívy pre firmy (napr.
vytváranie platforiem na
nadväzovanie kontaktov pre
začínajúcich podnikateľov;
podpora podnikania na
vidieku pomocou nástrojov
elektronického obchodu)

iniciatívy v oblasti
vzdelávania a výskumu
(napr. nové prístupy k
odbornej príprave;
zlepšovanie prostredia
základných škôl;
zjednodušenie podnikania
výskumných pracovníkov)

V každej kategórii získajú až 3 víťazné iniciatívy sumu 100 000 EUR na podporu
najsľubnejších myšlienok.

Žiadosti vyhodnotí skupina nezávislých odborníkov z oblasti verejnej správy,
podnikateľského sektora a akademickej obce. Víťazi „Európskej ceny za inováciu vo
verejnej správe“ budú vyberaní na základe štyroch kritérií:


originalita a replikovateľnosť iniciatívy;



hospodárska relevancia pre dotknuté spoločenstvo;



sociálna relevancia pre dotknuté spoločenstvo;



plánované použitie peňažnej ceny.

Ceny musia orgány verejnej správy použiť na posilnenie a rozšírenie svojich iniciatív,
teda na podporenie ich vplyvu a vyvolanie ďalších vysokokvalitných a inovatívnych
projektov vo verejnej správe. Komisia bude naďalej úzko spolupracovať s víťazmi a bude
sledovať vykonávanie následných etáp iniciatív.
Okrem toho sa cenou sleduje nabúranie pretrvávajúceho negatívneho stereotypu v
názoroch verejnosti vo vzťahu k verejným výdavkom a zvýšenie očakávania občanov
ohľadom toho, čo sa dá dosiahnuť.
Hľadáme uskutočniteľné, účinné a inovatívne prístupy k verejným výdavkom a chceli by
sme vás vyzvať, aby ste podobne pristupovali k vašim prihláškam, napr. aby ste svojim
mobilným telefónom zachytili kreatívne video k vašej prihláške!
Víťazi by mali byť známi v priebehu roku 2013.
Viac informácii ponúkame na webovej lokalite súťaže:
www.ec.europa.eu/admin-innovators
Pred podaním žiadosti si prečítajte pravidlá súťaže, aby ste si overili, či spĺňate všetky
kritériá spôsobilosti.
Postup podávania žiadostí je navrhnutý tak, aby bol čo najjednoduchší. Ak by ste
potrebovali
doplňujúce
informácie,
kontaktujte
nás
na
adrese:
rtd-admininnovators@ec.europa.eu
Stiahnite si pravidlá súťaže (len v angličtine)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admin-innovators/contest_rules.pdf
Stiahnite si príručku k postupu prihlasovania (len v angličtine)
rendelkezésre)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/application_guide.pdf
Stiahnite si text pracovného programu (iba v angličtine)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/work_program_text.pdf
Podajte si prihlášku (len v angličtine)
https://ec.europa.eu/research/participants/submission/manage/login?callId=FP7-CDRP2013-Admin-Innovators

