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I detta dokument finner du en samling av olika utmärkelser som aktörer på regional och lokal 
nivå årligen kan ansöka om inom Europeiska Unionen. Dessa utmärkelser tilldelas till de 
aktörer som under en tidsperiod använt sig av EU:s finansiella instrument på ett innovativt 
och framgångsrikt sätt, ofta genom interregionala samarbeten. En europeisk utmärkelse 
öppnar dörrar, då du har chansen att visa upp ditt goda exempel vilket gör dig till en intressant 
aktör för andra parter. Det kan leda till partnerskap, kontakter, möjligheter till stor medial 
uppmärksamhet samt en ökad förståelse från omgivningen. 

Vi har samlat ihop de utmärkelser vi tror kan vara intressanta för Småland-Blekinge-Halland 
under olika kategorier för att underlätta sökandet. Observera att ansökningsperioden samt 
fokus, inom ramen för utmärkelsernas projektområde, kan variera från år till år.  

Eftersom att listan är under ständig utveckling och långt ifrån komplett, är du alltid välkommen 
att meddela Sven Kastö (sven.kasto@sbhss.eu) om något saknas eller om listan innehåller 
några felaktigheter.  

Digitalisering  

European Broadband Awards  

Ansökan sker senast 7 september 2017 

Priset är till för att typer av projekt oavsett storlek, plats eller använda verktyg. Tävlingens 
målgrupper är nationella, regionala och lokala myndigheter likväl som små till stora 
privatfinansierade projekt som alla använt sig av innovativa investeringsmodeller, 
företagsamhet, finansiella strukturer eller finansiella instrument. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-broadband-award  

Innovation  

Awards to European best practices supporting youth 

Priset som organiseras av the European Network for Inclusion and Local Social Action (ELISAN) 
i samarbete med Regional Union of Municipalities of Attica (PEDA), lyfter innovationer som 
stödjer och uppmuntrar unga att använda sin entreprenöriella förmåga till bemästra 
ungdomsarbetslösheten.  

http://startupgreece.gov.gr/competition/awards-european-best-practices-supporting-youth-self-
employment-2016 

mailto:sven.kasto@sbhss.eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-broadband-award
http://startupgreece.gov.gr/competition/awards-european-best-practices-supporting-youth-self-employment-2016
http://startupgreece.gov.gr/competition/awards-european-best-practices-supporting-youth-self-employment-2016
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EU Prize for Women Innovators 

Priset ges till fyra kvinnor för deras arbete med att ta sina innovativa idéer till marknaden.  

Ansökande ska ha finansierat sin innovation med hjälp från privat eller offentlig sektor och 
arbetar på ett företag med en omsättning på minst 100 000 euros årligen.  

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators  

 

 

EU Sharing and Reuse Awards 

Priset belönar offentliga förvaltningar som framgångsrikt har utvecklat olika typer av IT-
lösningar, lösningar som även andra kan använda sig av. Tävlingen finansieras av Europeiska 
kommissionens program för interoperabilitetslösningar och riktar sig främst till offentliga 
förvaltningar, företag och medborgare inom ramen för dess insats inom ’utbyte och 
återanvändning’. 

https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/share_reuse_awards_sv.pdf  

European Capital of Innovation 

Ansökan sker senast 21 juni 2017 

Priset tilldelas tre städer som bäst har stimulerat och tagit tillvara på innovationen hos de egna 
medborgarna. Den främsta av dessa tre tilldelas titeln och den största prissumman, medan de 
två nästkommande tilldelas en något lägre prissumma. Tävlingen riktas till städer med över 
100 000 invånare och som är knutet till Horisont 2020-programmet. 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-
european-i-capital-prize-2017.html 

eHealth Adoption Awards 

Pris som tilldelas de som, tillsammans med sina teknologiska leverantörer, anammar och 
implementerar e-Hälsoinnovation till förmån för patienter. Samtliga finalister får diplom och 
en logga som styrker antingen vinsten eller finalplatsen. Vinnaren får en pokal vid en 
plenarsession under eHealth Week, och under året välkomnas teamet att delta i event 
relaterade till organisatörerna till utmärkelsen, exempelvis the World of Health IT (WoHIT). 

https://www.ticbiomed.org/ehealth-adoption-awards/ 

The Silver Economy Awards 

Ansökan sker mellan 8 juni och 15 november 2017 

Den första utmärkelsen på europanivå som tilldelas för innovativa lösningar för att stötta tillväxten 

av den europeiska så kallade silverekonomin. Målet är att stötta det lokala och regionala arbetet för 

att kunna erbjuda bättre service åt den åldrande befolkningen, förbättra livskvalitén för äldre 

medborgare i Europa, och att framhäva de ekonomiska möjligheterna i att bemöta pågående 

demografiska utvecklingar, på rätt sätt. Den allra första ceremonin någonsin för denna utmärkelse 

kommer att äga rum under våren 2018.  

http://silvereconomyawards.eu/  

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/share_reuse_awards_sv.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-european-i-capital-prize-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-european-i-capital-prize-2017.html
https://www.ticbiomed.org/ehealth-adoption-awards/
http://silvereconomyawards.eu/
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Kultur  

EU Price for Cultural Heritage  

Ansökan sker mellan 1 juni och 1 oktober 2017 

Syftet är att uppmärksamma de kulturella arven och öka medvetenheten om de problem 
som sektorn står inför, erkänna prestationer i tjänsten att skydda samt öka förståelsen av det 
europeiska kulturarvet.  

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-prize_en  

http://www.europeanheritageawards.eu/ 

 

EFFE Award 

EFFE står för ”Europe for festivals – Festivals for Europe” och delar ut pris för de mest 
trendsättande festivalerna som anordnas i Europa. En internationell jury väljer ut 6 av de mest 
trendsättande europeiska festivalerna från 715 festivaler som erkändes med EFFE-märket i 
maj 2017. Etiketten är berättigad till festivaler i 39 länder som deltar i Creative Europe-
programmet 

http://www.effe.eu/effe-laureates-2017  

Miljö/klimat  

WssTP Water Innovation SMEs Awards  

Ansökan sker senast 14 maj 2017 

Stödjer små och medelstora företag inom den maritima sektorn, delar the European Water 
Platform (WssTP) ut pris till företag vars lösningar har bidragit till utvecklandet av 
vattenresurshantering och har en hög marknadspotential. Ytterligare priser finns för 
verksamheter som åstadkommit liknande bidrag gällande infrastruktur runt, förvaltning och 
digitalisering av vattenresurserna. 

https://www.waterinnovationeurope.eu/wsstp-awards-2017 

European Green Leaf Award 

”The Call for Applications for the 2019 European Green Leaf Award is now OPEN.” [2017-06-02] 

Denna tävling riktar sig till städer över hela Europa med en befolkning på mellan 20 000 och 100 000. 

Syftet är att lyfta städer som engagerar sig i att förbättra miljöpåverkan, och framförallt gör insatser 

för att generera grön tillväxt och skapa nya arbetstillfällen. 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/  

Green Alley Award 2017 

Ansökan sker senast 25 juli 2017 

Den första tävlingen för nya företag med fokus på cirkulär ekonomi. Tävlande bör därför vara nya 

företag inom cirkulär ekonomi eller miljöentreprenörer som arbetar med produkter, tjänster, 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-prize_en
http://www.europeanheritageawards.eu/
http://www.effe.eu/effe-laureates-2017
https://www.waterinnovationeurope.eu/wsstp-awards-2017
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/


 sida 6 

teknologier eller medvetenherskampanjer för att undvika, minska, återanvända, återvinna eller 

omvandla avfall.  

http://startupeuropeclub.eu/green-alley-award-2017/  

European Natura 2000 Awards 

Ansökan sker senast 29 september 2017 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm 

Regional utveckling 

RegioStars Awards 

Ansökan sker senast 10 april 2017 

Syftet är att upptäcka bra lösningar som bidrar till regional utveckling och som sedan kan 
nyttjas av andra europeiska regioner. Priset grundar sig på innovativa lösningar utvecklade 
med hjälp av EU-medel.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/regio-stars-awards/  

 

 

Reves Excellence Award 

Syftet med Reves Excellence Award är att uppmuntra partnerskap mellan lokala eller regionala 
myndigheter och den sociala ekonomin där samverkan är baserad på eller producerar, mätbar 
och användbar social innovation inom exempelvis:  

- Utformning av nya modeller för lokal välfärd 
- Finansieringslösningar för att stödja en hållbar samhällsutveckling  
- Forma ny politik med och för ungdomar  

Aktivt främja europeiskt medborgarskap och kampen mot diskriminering, rasism och 
homofobi. 

http://www.revesnetwork.eu/wp/?page_id=421 

 

The Access City Award 

The Access City Award utser varje år en europeisk stad som enligt dem förenklar levnadssättet 
för invånare med funktionsnedsättningar och speciella behov genom att förse staden med 
olika tjänster och lösningar. Ansökan är öppen för städer som har en befolkningsmängd på 
mer än 50 000 invånare. Städer med ett mindre invånarantal har möjlighet att ansöka i 
partnerskap med en annan stad. Det totala invånarantalet ska uppgå till minst 50 000 
invånare. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&catId=88&eventsId=1113  

http://startupeuropeclub.eu/green-alley-award-2017/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/regio-stars-awards/
http://www.revesnetwork.eu/wp/?page_id=421
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&catId=88&eventsId=1113
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Infrastruktur och transport 

PRAISE Work-Related Road Safety Awards 2017 

Ansökan sker senast 1 september 2017 

European Transport Safety Council (ETSC) tilldelar denna utmärkelse för projekt mot en ökad 

arbetsrelaterad säkerhet på vägen vilket kan förbättra arbetsförhållanden för anställda, samt 

säkerställa kundtillfredsställelse. Tävlingen riktar sig till de följande tre kategorierna: små och 

medelstora företag, stora företag och myndigheter.  

http://etsc.eu/projects/praise/praise-awards-

2017/?utm_source=ETSC&utm_campaign=995588cecd-

2017_04_19_praiseaward_launch&utm_medium=email&utm_term=0_3a7b55edbf-995588cecd-

181107097  

CIVITAS 2017 Awards 

Ansökan sker senast 14 juli 2017 

Utmärkelserna CIVITAS 2017 tilldelas för ambitiösa, innovativa och framgångsrika satsningar på 
hållbar rörlighet i städer. Nu öppnas portarna för att ansöka om chansen att bli utvald för EU:s högsta 
pris i sin kategori. I år delas fyra olika utmärkelser ut: 

 ”Bold Measure”: för en djärv och innovativ strategi som fortfarande inte har implementerats 
vitt ännu, utan som gör staden till pionjär i en viss tematisk kategori 

 ”Take up”: för innovativa åtgärder för en hållbar rörlighet i städer som på ett framgångsrikt 
sätt har omplacerats från en stad till en annan 

 ”CIVITAS Legacy”: för stad som har lyckats omvandla sitt inspirerande och engagerade arbete 
i CIVITAS till en långsiktig implementering av innovativa åtgärder med hög inverkan 

 ”Transformations”: för markant förändring och utveckling mot en smartare stad genom en 
uppsättning åtgärder för en hållbar rörlighet i staden 

http://www.eumayors.eu/news_en.html?id_news=834 

Entreprenörskap 

Startup Europe Award  

Utmärkelsen delas ut till 10 startup-företag som har visat prov på enastående framgång i något av 

följande område: energi, finansteknologi, hälsa, IKT, kreativt, socialt, smarta städer, turism och 

vattenfrågor. Deltagarna väljs ut genom nationella tävlingar i 14 olika EU-länder. Utöver att tilldela 

pris till 10 företag, delas även två speciella erkännanden ut: ”Best Public Administration for startups 

Award”, för bäst stöttande offentlig förvaltning vad gäller entreprenöriell aktivitet och innovation på 

lokal eller regional nivå, och ”Best Media Partner Award”, för den mest engagerade mediapartnern 

till något av de startup-företag som deltar i tävlingen. 

 

http://etsc.eu/projects/praise/praise-awards-2017/?utm_source=ETSC&utm_campaign=995588cecd-2017_04_19_praiseaward_launch&utm_medium=email&utm_term=0_3a7b55edbf-995588cecd-181107097
http://etsc.eu/projects/praise/praise-awards-2017/?utm_source=ETSC&utm_campaign=995588cecd-2017_04_19_praiseaward_launch&utm_medium=email&utm_term=0_3a7b55edbf-995588cecd-181107097
http://etsc.eu/projects/praise/praise-awards-2017/?utm_source=ETSC&utm_campaign=995588cecd-2017_04_19_praiseaward_launch&utm_medium=email&utm_term=0_3a7b55edbf-995588cecd-181107097
http://etsc.eu/projects/praise/praise-awards-2017/?utm_source=ETSC&utm_campaign=995588cecd-2017_04_19_praiseaward_launch&utm_medium=email&utm_term=0_3a7b55edbf-995588cecd-181107097
http://www.eumayors.eu/news_en.html?id_news=834

