NAGRADE EU ZA INOVACIJE
V JAVNI UPRAVI

Potegujte se za nagrado v
znesku 100 000 EUR za
inovacije v javni upravi!

Evropska komisija razpisuje nagradni natečaj, s katerim evropskim javnim upravam
omogoča, da predstavijo svoje najbolj dinamične pobude, usmerjene v prihodnost. S
priznanji za dosežke in projekte, ki dajejo dober zgled drugim, želimo spodbuditi
inovacije in modernizacijo javnih uprav.
Nagradili bomo največ devet pobud, ki se že izvajajo in so pomembno izboljšale življenje
državljanov, vsako z zneskom 100 000 EUR. Natečaj je odprt za javne uprave v državah
članicah EU in državah, ki so povezane z okvirnim programom EU za raziskave.
Sodelujejo lahko državni, regionalni ali lokalni organi, ustanovljeni v skladu z nacionalno
zakonodajo kot javni organi, ki izvršujejo vladno politiko, na primer: ministrstva,
regionalne oblasti, občine, mestni sveti. Udeleženec natečaja mora biti avtor pobude,
pobude pa se morajo že izvajati najmanj eno in največ štiri leta. Javne uprave na
natečaju ne morejo sodelovati s pobudo, za katero so že prejele denarno nagrado
institucije EU.

Rok za prijavo je 15 februar 2013.
Če menite, da imate, kar iščemo, se prijavite za eno od naslednjih kategorij (navedeni
primeri ne zajemajo vseh možnosti. Ni vnaprej določenega seznama projektov za
natečaj):

pobude za državljane (npr.:
posebna pomoč starejšim,
okolju prijazen javni prevoz,
sodelovanje državljanov pri
načrtovanju proračuna);

pobude za podjetja (npr.:
povezovalna omrežja za
nova podjetja, podpora
podjetnikom na podeželju z
orodji za elektronsko
poslovanje);

pobude za izobraževanje in
raziskave (npr. nove
možnosti poklicnega
usposabljanja, spodbujanje
boljšega učnega okolja v
osnovnih šolah,
spodbujanje podjetništva
pri raziskovalcih).

V vsaki kategoriji bomo nagradili do tri pobude, vsako z nagrado 100 000 EUR, in tako
podprli najbolj obetavne zamisli za prihodnost.

Prijavljene pobude bo ocenil odbor neodvisnih strokovnjakov javne uprave ter poslovnega
in akademskega sveta. Zmagovalci natečaja „ evropska nagrada za inovacije v javni
upravi" bodo izbrani na podlagi štirih meril:


izvirnost in ponovljivost pobude,



gospodarski pomen za zadevno skupnost,



družbeni pomen za zadevno skupnost,



načrtovana uporaba denarne nagrade.

Uprave morajo nagrado uporabiti za podporo in razširitev svojega projekta ter s tem
nadalje spodbujati odličnost in inovativnost v javnem sektorju. Komisija bo ostala v stiku
z zmagovalci in bo spremljala izvajanje naslednjih faz njihovih pobud.
S to nagrado bi radi spremenili negativne stereotipe, ki jih javnost vztrajno goji v zvezi z
javno porabo, in povečali pričakovanja državljanov o tem, kaj je mogoče doseči.
Iščemo izvedljive, učinkovite in inovativne rešitve v javni porabi in veseli bi bili, če bi jih
videli tudi v vaši prijavi na natečaj. Vzemite torej mobilni telefon in nam pošljite
videoposnetek o izvajanju svojega projekta.
Dobitnike nagrade bomo objavili v letu 2013.
Več informacij na spletišču natečaja: www.ec.europa.eu/admin-innovators
Pred prijavo preberite pravila natečaja in preverite, ali izpolnjujete vse pogoje za
sodelovanje.
Postopek prijave je oblikovan karseda enostavno. Za dodatna pojasnila se obrnite na:
rtd-admin-innovators@ec.europa.eu
Pravila natečaja (samo v angleščini)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admin-innovators/contest_rules.pdf
Navodila za prijavo (samo v angleščini)
rendelkezésre)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/application_guide.pdf
Delovni program (samo v angleščini)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/work_program_text.pdf
Oddaja prijave (samo v angleščini)
https://ec.europa.eu/research/participants/submission/manage/login?callId=FP7-CDRP2013-Admin-Innovators

