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INTRODUCCIÓ
El Premi del Sector Públic Europeu (EPSA 2009) (www.epsa2009.eu), organitzat per l’Institut Europeu
d’Administració Pública (IEAP), està recolzat oficialment per quinze països europeus i la Comissió Europea.
Tots som conscients que, a Europa, es produeixen actuacions administratives de qualitat molt notable, encara
que sota diferents condicions. L’objectiu d’aquest premi és fer que aquesta pràctica excel·lent sigui
transparent i accessible, i pugui servir de model per tal que d’altres administracions puguin enfocar els seus
propis problemes. Per això, l’EPSA vol convocar i aplegar els projectes més innovadors i eficients del sector
públic europeu, tot creant un fòrum on el treball de les institucions públiques europees pugui posar-se en
valor i esdevenir un referent per a la resta del món.
Aquest concurs és obert a tots els nivells d’Administració Pública d’Europa. Els sol·licitants poden presentar,
i alhora donar a conèixer els assoliments de més valor, en quatre camps temàtics:






Millora del rendiment en la prestació de serveis públics
Implicació ciutadana
Noves formes de partenariat
Lideratge i gestió pel canvi

L’EPSA 2009 serà lliurat en ocasió d’un congrés d’alt nivell sobre solucions de vanguàrdia de
l’administració pública, que tindrà lloc els dies 5 i 6 de novembre de 2009 a Maastricht (NL), sota els
auspicis de la Presidència Sueca.
Durant la jornada informativa, els participants rebran més informació detallada sobre el funcionament del
premi, la seva documentació per a cadascun dels temes, i les condicions per participar-hi. Els idiomes de
treball seran el català i el castellà.
L’activitat va destinada al personal interessat dels departaments de la Generalitat, administracions locals,
diputacions, Consells Comarcals, i associacions d’ens locals.
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PROGRAMA
Dijous, 19 de febrer de 2009
Lloc: EAPC, Girona 20, 08010 Barcelona

16.00

Inscripció dels participants i entrega de documentació

16.15

Inauguració i benvinguda dels participants
Carles Ramió, Director de l’EAPC
Javier Sánchez Cano, Director del Centre Europeu de Regions (IEAP-CER),
Barcelona

17.00

Presentació de l’EPSA 2009: Visió, objectius, estructura i temes
Alexander Heichlinger, Director del Projecte EPSA; Senior Lecturer de l’IEAP-CER

17.30

Pausa

17.45

Com presentar una sol·licitud per a l’EPSA 2009: Informació pràctica sobre el
període de presentació de sol·licituds, criteris d’elegibilitat, procediments
d’avaluació, criteris i metodologia, sol·licitud, submissió i passos a seguir online
Alexander Heichlinger

18.30

Preguntes i respostes

18.45

Cloenda

