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En de EPSA 2009 genomineerden zijn…..
Het European Institute of Public Administration (EIPA) te Maastricht presenteert met trots de genomineerden voor de European Public
Sector Award 2009!
Deze onderscheiding voor de beste en meest innovatieve organisaties in de europese publieke sector wordt uitgereikt tijdens een
internationaal evenement dat plaatsvindt van 4 - 6 november 2009 in Maastricht. Per EPSA thema – Performance Improvement in Public
Service Delivery; Citizen Involvement; New Forms of Partnership Working; Leadership & Management for Change – zijn er nog vijf
organisaties in de competitie om uiteindelijk de hoofdprijs te winnen.
Het European Institute of Public Administration ontving meer dan 300 inzendingen van lokale, regionale en landelijke overheden uit heel
Europa. Alle inzendingen beschreven nieuwe, innovatieve en concrete projecten die de werkwijze van overheden kunnen verbeteren en
daarmee ook het welzijn van alle europese burgers. Een internationale groep deskundigen, allen bekend om hun kennis op het gebied
van openbare bestuurskunde, heeft de inzendingen beoordeeld. Vervolgens kregen 28 overheden, wiens project geselecteerd was, een
bezoek van EPSA afgevaardigden, waarna de jury de 20 genomineerden heeft uitgeroepen die nu nog in de race zijn om de EPSA 2009
trofee te winnen. Daarnaast worden 40 organisaties onderscheiden met een “Best Practice” certificaat waarmee de originaliteit en
innovatie van hun inzending gehonoreerd wordt.
Het nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dingt nu nog mee naar de EPSA 2009 hoofdprijs. De overige
genomineerden komen uit Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Spanje, Italië, Polen, België, Zweden, Roemenië, Engeland, Zwitserland, Denemarken
en Portugal. Daarnaast worden maar liefst twee nederlandse inzendingen onderscheiden met een “Best Practice” certificaat.
Het EPSA 2009 evenement brengt een groep van deskundigen, europese politici en vertegenwoordigers van de europese commissie bij elkaar
om de genomineerden te feliciteren met hun prestatie en te debatteren over de toekomst van de europese publieke sector. Enkele hoogtepunten
van dit drie dagen durende evenement zijn een ontvangst op het Maastrichtse stadhuis waar burgemeester Gerd Leers de “Best Practice”
certificaten zal uitreiken, een symposium in het Provinciehuis, de plek waar in 1992 het Verdrag van Maastricht werd getekend, en de feestelijke
prijsuitreiking op 5 november in het Maastrichtse Crowne Plaza hotel waar de prijswinnaars bekend gemaakt zullen worden.
Het European Institute of Public Administration, waarvan het hoofdkantoor al meer dan 25 jaar gelegen is in hartje Maastricht en met vestigingen
in Luxemburg, Barcelona en Warschau, biedt een unieke combinatie van praktische kennis van zaken en een sterke academische basis. Het
instituut is er trots op de prestigieuze European Public Sector Award 2009 uit te mogen reiken in Maastricht, europese stad en thuisbasis van
EIPA.
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