Európska cena obnovy dediny 2012
európske ocenenie za rozvoj vidieka a obnovu dediny
Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny
pod mottom „Budúcnosti na stope“
Súťaž o 12. Európsku cenu obnovy dediny je organizovaná s cieľom prezentovať a odmeniť
vynikajúce a príkladné aktivity a iniciatívy - s prihliadnutím na ekonomický a kultúrny
kontext. Prioritným kritériom je, aby realizované opatrenia - v zmysle „Vízie Európskeho
pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny pre trvaloudržateľný rozvoj
európskych dedín a vidieckych oblastí“ - prispievali k posilňovaniu životaschopnosti
vidieckych oblastí a k zvyšovaniu kvality života na vidieku. Motto súťaže sústreďuje
pozornosť na tie dediny a vidiecke komunity v Európe, ktoré realizujú aktuálne výzvy svojho
životného priestoru cez vizionárske, inovatívne a kreatívne projekty a tým uvádzajú do
pohybu moderný a na budúcnosť orientovaný rozvoj.
KRITÉRIÁ HODNOTENIA
A.
1.
2.
3.

Orientácia a stratégie
Vízia
Trvalá udržateľnosť
Komplexnosť

B.
1.
2.
3.
4.

Metódy
Informovanie a komunikácia
Vlastná iniciatíva a účasť občanov
Spolupôsobenie expertov
Spolupráca a sieťovanie

C.
1.
2.
3.

Ciele
Posilnenie ekologického poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pri rešpektovaní kultúrnej krajiny
Zodpovedné a šetrné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi a využitie obnoviteľných surovín
Zabezpečenie rozvoja miestneho zásobovania a podpora miestnej zamestnanosti s ohľadom na regionálne
hodnotové reťazce
Rozvoj sídla v zmysle ekonomických, ekologických, kultúrnych a spoločenských požiadaviek
Revitalizácia hodnotného starého a tvorba kvalitného nového stavebného fondu
Tvorba moderných sociálnych zariadení a sociálno – kultúrnych kvalít
Posilnenie identity a sebavedomia obyvateľov
Podpora spôsobilosti a motivácie obyvateľov spoločensky sa angažovať
Podpora účasti všetkých generácií, národností, minorít a pohlaví na hospodárskom, spoločenskom a kultúrnom
živote

4.
5.
6.
7.
8.
9.

D. Súlad s mottom súťaže
OCENENIA
1. Víťaz obdrží titul „Európska cena obnovy dediny 2012“
2. Druhé najvyššie ocenenie, ktoré môžu obdržať účastníci, ktorí spĺňajú všetky kritériá, je „Európska cena obnovy
dediny za komplexnú, trvaloudržateľnú obnovu dediny v súlade s mottom súťaže a vo vysokej kvalite“
3. Účastníci, ktorí sú pozitívne hodnotení vo väčšine kritérií, obdržia „Európsku cenu obnovy dediny za vynikajúce
výkony vo viacerých oblastiach obnovy dediny“
4. „Európskou cenou obnovy dediny za vynikajúce výkony v jednotlivých oblastiach obnovy dediny“ budú ocenení
tí účastníci, ktorí preukážu jednotlivé, mimoriadne presvedčivé rozvojové projekty
Ceny nie sú peňažné, ale vo forme symbolických objektov, ako sú trofeje, plakety a diplomy.
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PODMIENKY ÚČASTI
Za každú krajinu alebo región môže by nominovaný len jeden účastník. Účastníkom môže byť dedina alebo
mikroregión (združenie obcí), pričom počet obyvateľov by nemal presiahnuť 20.000. Kandidátov môžu nominovať
predstavitelia zodpovední za oblasť obnovy dediny a rozvoj vidieka tej ktorej krajiny, ako aj mimovládne organizácie
v prípade absencie oficiálnych predstaviteľov.
Poplatky za účasť v súťaži:
• 550 eur pre dedinu / MR z krajiny, ktorá je členom ARGE Rozvoj vidieka a obnova dediny
• 1.700 eur pre iných účastníkov
SÚŤAŽNÉ PODKLADY.
1. Prihlasovací formulár: vyplnený formulár v digitálnej a papierovej (vytlačenej) podobe (formulár je k dispozícii
na info@clubnoe.at). Digitálna verzia musí byť dokument typu MS Word, má mať maximálne 25 strán a podľa
možnosti by nemal obsahovať žiadnu grafiku väčších rozmerov. K textovému formuláru môže byť vytvorená aj
(ilustrovaná) PDF verzia.
2. Fotografie: najmenej 5 digitálnych fotografií (ľudia, krajina, stavby) pre potreby médií a publikácií ARGE.
Prosíme priložiť aj popisnú legendu (texty - popisy ako dokument MS Word, fotky s rozlíšením min. 300 dpi
v celkovej veľkosti max. 4 MB na fotku)
3. Plagát: plány, fotografie, kresby, vysvetľujúce texty, ukážky „pred a potom“, atď., zoradené na jednom plagáte,
zostavený kvôli lepšiemu pochopeniu a kvôli možnosti vystavenia. Nemal by presiahnuť viac ako dva panely
rozmerov 90x120 cm. Najlepšie zrolovateľný poster, aj v digitálnej podobe (ako vektorová grafika vo formáte eps)
4. Plány, mapy: územný plán, letecké snímky alebo iné zobrazenia a popisy; vysvetlenie ohľadom súčasného
priestorového využitia ako aj plánovanom sídelnom rozvoji; ak je k dispozícii mapa dediny a okolia v mierke
1:50.000 alebo 1:25.000 aj s vrstevnicami
5. Ďalšia dokumentácia: historické mapy, výstrižky z novín, doplnkové informácie, videá atď.
Všetky dokumenty je potrebné poslať načas na nasledovnú adresu:
Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung
Betrifft: Europäischer Dorferneuerungspreis 2010
Bartensteingasse 4/16 , A-1010 Wien
E-Mail: info@landentwicklung.org
Termíny
6. Február 2012:
Marec 2012:
Máj/Jún 2012:
Jún/Júl 2012:
Jeseň 2012:

Uzávierka prihlášok
prvé sedenie hodnotiacej poroty
skupinové výjazdy členov poroty do všetkých súťažiacich obcí
druhé sedenie hodnotiacej poroty, rozhodnutie
vyhlásenie výsledkov v spolkovej krajine Vorarlberg, Rakúsko

Informácie
• Theres Friewald-Hofbauer, projektový manažér
Tel.: +43/1/533 84 01-14; Fax: +43/1/533 84 01-20.;
E-Mail: friewald@landentwicklung.org

•
•

•

Gabriele Gober, Sekretariat
Tel.: +43/1/533 84 01-10; Fax: +43/1/533 84 01-20;
E-Mail: info@landentwicklung.org

Internet: www.landentwicklung.org
Ivona Cimermanová, zástupca SR v súťaži
Tel.: +421 / 48 / 43 74 171; Fax: +421 / 48 / 41 52 890;
E-Mail: ivona.cimermanova@sazp.sk
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