Llançament oficial del Premi Europeu del Sector Públic 2011
L'Institut Europeu d'Administració Pública (EIPA en les seves sigles en anglès) gestiona i
organitza ‐ per segona vegada el 2011 ‐ el Premi Europeu del Sector Públic (EPSA).
L'EPSA 2011 es va llançar oficialment el dilluns 17 de gener de 2011 a Brussel∙les.
El concurs està obert a tots els nivells de l'administració pública d'Europa, i l'EPSA
reuneix els actors més innovadors, eficients i amb millors resultats del sector públic
europeu.
Per a aquesta edició els sol∙licitants poden presentar i mostrar projectes innovadors en
tres àrees temàtiques:
•

Tema 1: Smart Public Service Delivery in a Cold Economic Climate

Durant els últims tres anys, els governs de tota Europa s’han trobat en un context
econòmic complicat i s’han vist en la necessitat d’estabilitzar les seves finances.
Això ha generat un impacte directe sobre els serveis públics que s’ofereixen, però a
la vegada s’han hagut d’establir instruments per mesurar els serveis prestats,
garantint que els recursos disponibles siguin eficaços, al mateix temps que
s’ofereixen serveis públics de gran qualitat.
Sota aquest capítol es busquen aquells projectes sobre com les administracions
públiques estan responent aquests desafiaments, i els diferents models de
prestació de serveis que s’han organitzat en aquest entorn més restrictiu.
•

Tema 2: Opening Up the Public Sector through Collaborative Government

Al llarg del temps els diferents nivells de l’administració pública s’han obert cap al
sector privat, amb formats diversos. La interacció entre els diferents agents ha
donat lloc a presa de decisions de millor qualitat.
Aquests nous marc de cooperació institucional promou la transparència i la
participació a la presa de decisions, generant nous valors d’actuació i procediment.
Aquest tema busca projectes innovadors que mostrin com les administracions
públiques s’obren cap a la societat civil; projectes que incloguin casos de noves
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polítiques d’informació, nous processos de consulta ciutadana, processos de presa
de decisió i gestió de bens i serveis públics.
•

Tema 3: Going Green: Concrete Solutions from the Public Sector

El desenvolupament sostenible i les tecnologies verdes seran temes cabdals a la
futura estratègia de desenvolupament de la Unió Europea.
A la actualitat la política de reducció de CO2 per preservar la biodiversidad
comporta la generació de més de 200 directives o reglaments diversos.
Les administracions públiques juguen un paper importantíssim a l’hora d’aplicar
aquesta normativa a més d’aplicar noves idees i projectes innovadors.
Aquest capítol busca pràctiques innovadores que apliquin la legislació europea, així
com exemples innovadors en la gestió medi ambiental per part de les
administracions públiques.
L'objectiu d'EPSA és donar a conèixer aquestes experiències, fer‐les transparents,
accessibles i utilitzables. La finalitat consisteix a crear una xarxa d'excel∙lència pública
europea que exerceixi de plataforma d'aprenentatge de solucions d'avantguarda per a
l'administració pública.
La convocatòria s'inaugurarà el 17 de gener i les sol licituds en línia es poden presentar
fins al divendres 25 de març de 2011. Diferents grups d'avaluadors estudiaran les
sol∙licituds i un jurat d'alt nivell determinarà el resultat final.
Els guanyadors rebran el premi durant una cerimònia oficial que tindrà lloc els dies 15‐
17 de novembre de 2011 a Maastricht (Holanda), sota els auspicis de la Presidència de
Polònia.
Més informació disponible en el nou lloc web d’EPSA (www.epsa2011.eu).
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