Viedeň, 16. apríla 2012

EURÓPSKE DEDINY BUDÚCNOSTI NA STOPE

29 obcí z 11 štátov a regiónov Európy zabojujú o prestížnu Európsku cenu obnovy
dediny 2012, ktorá sa tento krát nesie pod mottom “Budúcnosti na stope”.
Medzinárodná, ako aj interdisciplinárna porota začala počas prvého stretnutia v
Budapešti niekoľkostupňový hodnotiaci proces.
„Nielen, ale obzvlášť v časoch, kedy nás slovo kríza sprevádza na každom kroku a určitým
spôsobom nás ochromuje, je neoceniteľnou hodnotou fakt, že ľudia sa chopia iniciatívy a
aktívne pretvárajú a posilňujú životaschopnosť a budúcnosť svojho bezprostredného
životného priestoru. Presne toto sa deje v obciach, ktoré bojujú v súťaži o 12. Európsku cenu
obnovy dediny”, tvrdí predseda hodnotiacej komisie Charles Konnen, z Luxemburska po
skončení prvého hodnotiaceho stretnutia, ktoré sa uskutočnilo koncom marca v Budapešti. Je
obdivuhodné, s akou vervou, kreativitou, vytrvalosťou a predvídavosťou presadzovali a
presadzujú svoje projekty, ktoré trvaloudržateľne posilňujú ekonomický potenciál, ekologické
kvality, sociálnu súdržnosť ako aj kultúrnu identitu súťažiacich obcí.
Organizátorom súťaže, ktorá je vyhlasovaná od roku 1990 s dvojročnou pravidelnosťou, je
Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE). Popri
“Európskej cene obnovy dediny”, ktorú získa víťaz súťaže, udeľujú sa aj ocenenia za
“Vynikajúce všestranné rozvojové projekty” a za “mimoriadne výkony vo viacerých alebo
jednotlivých oblastiach obnovy dediny”. Udeľovanie ocenení sa uskutočňuje podľa vopred
definovaných kritérií, ktoré zahŕňajú všetky relevantné parametre – od ekologických,
architektonických cez ekonomické a sociálne až po kultúrne, a obzvlášť aj tzv. “soft skills”,
ako účasť obyvateľov, celoživotné vzdelávanie a komunikácia. Členovia komisie postupne
navštívia v mesiacoch máj a jún všetky obce a začiatkom júla sa bude konať ďalšie spoločné
stretnutie komisie v Mníchove, kde sa uskutoční záverečné hodnotenie. Udeľovanie ocenení
sa uskutoční počas viacdňového podujatia v dňoch 20. – 22.9.2012 v obci Langenegg,
Vorlarlberg, Rakúsko, ktorá zvíťazila v súťaži v roku 2010.
„PLAGIÁTY ŽELANÉ“
„V súťaži ide na jednej strane o to, obce neustále povzbudzovať v ich úsilí a angažovanosti,
motivovať k ďalším aktivitám a poskytnúť im možnosť porovnania a vzájomnej výmeny
skúseností s obcami z celej Európy. Na strane druhej chceme povzbudiť ďalšie obce a
regióny k napodobňovaniu týchto úspešných projektov a tak všeobecne posilňovať vidiecke
regióny Európy,“ vysvetľuje obchodná riaditeľka ARGE, pani Theres Friewald-Hofbauer. A
dopĺňa: „O titul víťaza môžu zabojovať len tí účastníci, ktorí preukážu trvaloudržateľné,
vzájomne prepojené a všestranné koncepty, ktoré sú realizované obyvateľmi a ktoré sú
zahrnuté do regionálnej spolupráce. Napriek tomu je však víťazom každá jedna obec – a ich
cenou je zreteľne vyššia kvalita života jej obyvateľov.“

Zorganizovanie súťaže o Európske cenu obnovy dediny 2012 je okrem iného podporené
firmami Raiffeisen, Novomatic a Obchodnou komorou Rakúska.
Účastníkmi súťaže o Európske cenu obnovy dediny 2012 „Budúcnosti na stope“ sú (v
abecednom poradí): Allhartsberg (Dolné Rakúsko, A), Balow (Mecklenbursko-Predné
Pomoransko, D), Beaufort (Luxemburg), Dietkirchen (Hesensko, D), Fischbach a
Ludwigswinkel (Porýnie – Falcko, D), Gniewino (Pomoransko, PL), Hainrode (SaskoAnhaltsko, D), Jaskowa Górna (Dolné Sliezsko, PL), Komňa (Morava, CZ), Kootwijkerbroek
(Gelderland, NL), Krimml (Salzburg, A), Kunsziget (Györ-Moson-Sopron, HU), Marling (Južné
Tirolsko, I), Niederhelden (Severné Porýnie – Vestfálsko, D), Oravská Lesná (SK), Polšnik
(SLO), Popielow (Opole, PL), Poschiavo (taliansky jazykový región, CH), Ratměřice (Čechy,
CZ), Rieth (Durínsko, D), Rosenbach (Sasko, D), Schleching (Bavorsko, D), St. Ulrich am
Pillersee (Tirolsko, A), Újszilvás (Pešť, HU), Vals (nemecký jazykový región, CH), Waffensen
(Dolné Sasko, D), Walhorn (nemecký jazykový región, B), Weißensee (Korutánsko, A),
Wiesenburg (Brandenbursko, D).
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Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) vzniklo v roku
1989 ako platforma rakúskeho Ekosociálneho fóra. Od roku 2007 pôsobí ako samostatný
subjekt so sídlom vo Viedni, k jeho členom patria predovšetkým európske regióny, krajiny a
štáty. Ďalšími grémiami ARGE sú jednak stály výbor expertov, ktorý funguje aj ako porota v
súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ako aj sieť nositeľov ocenení, ktorá spája dediny
úspešné v oblasti obnovy dediny.

