EU-PRISER FÖR INNOVATION
I OFFENTLIG FÖRVALTNING

Visa hur du förnyar din
myndighet och vinn
100 000 euro!

EU-kommissionen har lanserat en EU-tävling för att uppmuntra innovativa myndigheter
att visa upp sina mest dynamiska och framsynta initiativ. Syftet med priset är att främja
innovation och modernisering genom att lyfta fram bra initiativ och förebilder.
Totalt delas det ut upp till nio priser på 100 000 euro till lyckade, innovativa offentliga
initiativ som redan är i gång och som väsentligen har förbättrat invånarnas liv. Tävlingen
är öppen för myndigheter i EU-länderna och de associerade länder som deltar i EU:s
forskningsprogram. Det kan vara statliga, regionala eller lokala myndigheter som är
etablerade som offentliga organ enligt nationell lagstiftning, till exempel ministerier eller
regional- och kommunförvaltningar. Initiativen måste ha pågått under ett till fyra år och
ska ha utvecklats av den myndighet som skickar in bidraget. Myndigheter som redan har
fått prispengar från en EU-institution för samma initiativ kan inte delta.

Sista ansökningsdag är den 15 februari 2013.
Har du det vi söker? Skicka då in ditt bidrag till någon av följande kategorier (exemplen
är bara exempel, det finns ingen särskild lista med projekt som får delta):

Initiativ för invånarna (t.ex.
särskild hjälp till äldre,
miljövänlig kollektivtrafik
och delaktighet i
budgetarbetet)

Initiativ för företag (t.ex.
nätverksplattformar för
nystartade företag och stöd
till företagare på
landsbygden genom ehandelsverktyg)

Initiativ för utbildning och
forskning (t.ex. nya
metoder inom
yrkesutbildning, bättre
lärmiljö i skolorna och hjälp
till forskare som vill starta
företag)

I varje kategori kommer upp till tre initiativ att få 100 000 euro var för att utveckla de
mest lovande idéerna för framtiden.

Bidragen utvärderas av en panel med oberoende experter från myndigheter, företag och
universitet. Vinnarna väljs ut enligt fyra kriterier:


Initiativets originalitet och möjlighet att upprepas



Ekonomisk betydelse för samhället



Social betydelse för samhället



Hur prispengarna kommer att användas

Prispengarna ska användas till att sprida och utveckla initiativen för att på så sätt
stimulera till fler bra lösningar och mer innovation i den offentliga sektorn. Kommissionen
kommer att hålla tät kontakt med vinnarna för att följa upp initiativens olika etapper.
Med priset vill vi också utmana negativa stereotyper när det gäller invånarnas syn på
offentliga utgifter, och öka deras förväntan på resultat.
Vi söker genomförbara, effektiva och innovativa sätt att spendera skattepengarna och
uppmanar dig att visa den andan i din ansökan. Och varför inte ta upp mobilen och filma
bidraget!
Vinnarna tillkännages troligen under 2013.
Mer information finns på tävlingens webbplats: www.ec.europa.eu/admin-innovators
Glöm inte att läsa tävlingsreglerna och kontrollera att du uppfyller alla kriterier innan du
skickar in ditt bidrag
Vi har försökt att göra det så enkelt som möjligt att delta i tävlingen. Men om du undrar
över något är du välkommen att mejla oss på: rtd-admin-innovators@ec.europa.eu
Ladda ner tävlingsreglerna (bara på engelska)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admin-innovators/contest_rules.pdf
Ladda ner ansökningshandledningen (bara på engelska)
rendelkezésre)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/application_guide.pdf
Ladda ner arbetsprogrammet (bara på engelska)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/work_program_text.pdf
Skicka in din ansökan (bara på engelska)
https://ec.europa.eu/research/participants/submission/manage/login?callId=FP7-CDRP2013-Admin-Innovators

