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Az Európai Unió kétévente odaítélhető kortárs építészeti díjának szervezése és megvalósítása

(2007/C 187/05)

1. Bevezetés

A Kultúra program (1) a Közösség kulturális intézkedéseit több-
éves keretbe foglaló egységes program, amely a kultúra vala-
mennyi területe (a nem audiovizuális területek) és valamennyi
abban tevékenykedő számára nyitva áll.

A program az EK-Szerződés 151. cikkén alapul, amely úgy
rendelkezik, hogy a Közösség hozzájárul a tagállamok kultúrá-
jának virágzásához, tiszteletben tartva nemzeti és regionális
sokszínűségüket, ugyanakkor előtérbe helyezve a közös kultu-
rális örökséget.

A program 1.3. pontjára tekintettel ezen ajánlattételi felhívás
célja, hogy az Európai Unió kétévente odaítélhető kortárs építé-
szeti díjának szervezéséért és megvalósításáért felelős szervet
kiválassza.

2. Célkitűzések és leírás

Az építészet a környezet minőségéről, az emberi léptékről, az
építőanyagok és szerkezetek megfelelő használatáról szól. A
társadalmi alkalmasság szempontjából: emberek lakó- és munka-
helyi környezeteként szolgáló terek. Ökológiai és funkcionális
alkalmasság szempontjából: hosszú élettartamú épületek, fenn-
tartható anyagok, alacsony energiafogyasztás, rugalmas felhasz-
nálás. A gazdasági alkalmasság szempontjából: ártudatos vilá-
gunkban hatékony ráfordítás. Főként kulturális kifejezésforma:
a városkép és a táj tisztelete, a jövőnek, mint a múlt iránt érzett
tisztelet megjelenítőjének ábrázolása.

Az építést gyakran pusztán gazdasági folyamatnak tekintjük,
holott elsősorban olyan társadalmi és kulturális jelenségről van
szó, amely az emberek igényeire és vágyakozásira felel. Az építé-
szetnek ezzel a vonatkozásával többnyire a polgárok, de a
közintézmények sincsenek teljesen tisztában.

A felhívás célja a Európai Unió kétévente odaítélhető kortárs
építészeti díjának kidolgozására, megvalósítására és odaítélésére
feljogosított testület kiválasztása. Az első évi EU-díjátadás (2009)
szervezését és megvalósítását a sikerrel pályázó szervezet vállalja
fel. A 2011-es és a 2013-es díjátadást azonban kizárólag a
Bizottság kifejezett jóváhagyásának birtokában szervezheti.

A díj a művészi tehetség, valamint a kortárs európai építészet
kiemelkedő megoldásainak elismerését, népszerűsítését és fejlesz-
tését célozza. A kiemelkedő építészeti teljesítményért járó külön-
böző nemzetközi díjak sorában szükség van egy olyan külön-
leges díjra is, amely tükrözi a fejlődést és az európai alkotók
kiemelkedő szerepét. A világban elfoglalt helyét tekintve pedig
nem nehéz megállapítani, hogy az európai építészetnek vezető
szerepe van az építészeti elképzelések fejlesztésében és megvaló-
sításában. Ez a díj ezt a célt váltaná valóra.

A Bizottság által kiválasztott, az EU-díj szervezéséért és megva-
lósításáért felelős szervezet az alábbiakban foglaltakról gondos-
kodik:

a) A díj célja a kortárs építészeti tehetségek, valamint a példaér-
tékű, mi több: távlatokat hirdető projektek megtalálása és
reflektorfénybe állítása. Eközben a díj egyformán szimbolikus
és pedagógiai értékű. A kiválasztott szervnek ennek érde-
kében szorosan együtt kell működnie a tagállamok illetékes
építészeti szerveivel (különös figyelmet szentelve az új tagál-
lamokra).

b) Az európai dimenzió fontosságánál fogva a díjnak az építé-
szeti alkotások transznacionális jellegére is fel kell hívnia a
figyelmet azzal, hogy azokat az építészeti alkotásokat népsze-
rűsíti, amelyeket nem azokban az országokban valósítottak
meg, ahonnan az építész származik.
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(1) Az 1855/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 372.,
2006.12.27., 1. o.).



c) Mivel az is kiemelkedően fontos, hogy az új és a kibontako-
zóban lévő építészeti tehetségek támogatásban részesüljenek,
esetleg külön ki lehetne emelni (különdíj) azokat a szakembe-
reket, akik első munkáikat készítették, akár hazájukban akár
más országban.

d) Ebben az összefüggésben:

– azon építészeti munkák európai alkotóját vagy alkotóit
fogják díjazni, amelyek megfelelnek az a) bekezdésben
megfogalmazottaknak, és amelyeket a díj odaítélését
közvetlenül megelőző két évben Európában (1) valósítottak
meg. A díjjal együtt járó anyagi elismerés nem haladhatja
meg a 60 000 EUR-t,

– különdíjban egy vagy néhány olyan pályakezdő európai
építész fog részesülni, aki Európában (1), saját hazájában
vagy más országban valósította meg tervét. A különdíjjal
együtt járó anyagi elismerés nem haladhatja meg a
20 000 EUR-t,

– a díj és a különdíj odaítélésével kapcsolatos döntést egy
olyan független európai szakértőkből álló testület ajánlá-
sainak figyelembevételével kell meghozni, amely a lehető
legteljesebb mértékben képviseli a kortárs építészeti isko-
lákat és irányzatokat. A pályázóknak ajánlatukban részle-
tezniük kell, hogy hogyan kívánják lebonyolítani ezt az
eljárást,, hogy hogyan választják ki a zsűri tagjait, illetve
hogy mi fogja meghatározni a zsűri működésének kereteit
(a díjazás feltételeinek meghatározása, a díj kiosztásának
módja, stb.),

– a díjnak és az esetleges többi külön elismerésnek/külön-
díjnak biztosítania kell azt a legnagyobb mértékű ismert-
séget és hatást, amely európai dimenziójukban lehetséges;
ezért elengedhetetlen, hogy az Európai Unió intézményei
és különösen az Európai Bizottság jelen legyen a díjak és a
különdíjak átadási ünnepségén. A kiválasztott szerv az
Európai Bizottsággal szorosan együtt fog működni a kivá-
lasztás során és a tájékoztatási folyamatban,

– a nyertes terveket, de egyben az összes benyújtott tervet
(vagy közülük a legjobbakat) a lehető legcélszerűbb
módon kell közzétenni, például kiadványokban, a sajtóban,
a rádióban és a televízióban, vagy vándorkiállításokon stb.

A pályázó szervezetek javasolhatják az általuk lényegesnek
tekintett további kategóriák elismerésben részesítését is.

3. Alkalmas pályázók

Olyan közjogi vagy magánjogi szervezetek pályázhatnak,
amelyek a kortárs építészet területén tevékenykednek, hosszú és
elismert szakmai szervezői tevékenységet tudnak felmutatni (pl.:
kiállítások, díjak, kiadványok stb.).

Az alábbi országok egyikében székhellyel rendelkező jogi
személyek pályázhatnak:

– az Európai Unió 27 tagállama a 2007. január 1-jét követő
helyzetnek megfelelően (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus,

Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország,
Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyaror-
szág, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia,
Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia),

– a három EGT ország (Izland, Liechtenstein és Norvégia) (2),

– az Unió tagjelölt országai: Horvátország, Macedónia Volt
Jugoszláv Köztársaság és Törökország (3),

– a nyugat-balkáni országok (Albánia, Bosznia és Hercegovina,
Montenegro, Szerbia (Koszovót is beleértve) – az ENSZ BT
1244. határozata alapján) (4).

4. Költségvetés és a projekt futamideje

A költségvetésből legfeljebb 200 000 EUR fordítható a
kétévente megrendezett díjátadás valamennyi szervezési és
megvalósítási költségére (beleértve a kiosztott díjakkal és a külön
elismerésekkel/különdíjakkal járó pénzösszegeket). Ez a hozzájá-
rulás nem haladhatja meg a kétévente megrendezendő díjáta-
dással kapcsolatban az adott esetben kiválasztott pályázó szer-
vezet által az ajánlatban meghatározott összes elszámolható
szervezési és megvalósítási költség 60 %-át (5).

Az egyes EU-támogatási megállapodások jogosultsága legfeljebb
15 hónapig tart. Az EU-díj 2009. évi megszervezése tekintetében
a finanszírozandó tevékenységet legkésőbb 2008. június 30-ig
meg kell kezdeni, és 2009. szeptember 29-ig le kell zárni. A
kiadások támogathatóságának kezdő időpontja semmiképpen
sem előzheti meg 2008. március 1-jét.

A Közösség a támogatást azzal a feltétellel nyújtja, hogy az
adminisztratív és pénzügyi eljárásokat megfelelően bonyolítják
le.

Az Európai Bizottság nem köteles a rendelkezésére álló teljes
pénzösszeget kiosztani.

5. Ütemterv/Határidő

A Kultúra keretprogram összefüggésében és az előző prog-
ramban már létrehozott rendszer keretében ezen ajánlattételi
felhívás célja három kétévenként odaítélendő európai kortárs
építészeti díj megalapítása 2009. évtől kezdődően.

A 2009. évi díjátadás megszervezését a sikeres pályázó vállalja
fel. A két soron következő díjátadást (2011 és 2013) is megszer-
vezheti, amennyiben a Bizottság a díjátadó szervezésének és
megvalósításának értékelése alapján ezt kifejezetten jóváhagyja.

A pályázatokat legkésőbb 2007. november 9-éig meg kell
küldeni a Bizottságnak.
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(1) Az díjazott projekteknek és a díjak nyerteseinek is a programban részt-
vevő országokból (lásd a 3. szakaszt) kell származniuk.

(2) Az egyes országok részvételének feltétele az új „Kultúra 2007” prog-
ramban való részvételükre vonatkozó EGT vegyesbizottsági határozat
hatályba lépése.

(3) Az egyes országok részvételének feltétele az új „Kultúra 2007” prog-
ramban való részvételükre vonatkozó egyetértési nyilatkozat megkö-
tése.

(4) Ugyanaz.
(5) A költségvetési rendelet 113. cikke; a végrehajtási szabályok 167. és

172. cikke.



6. Odaítélési kritériumok

Az érvényes ajánlatok értékelésére a következő szempontok
alapján kerül sor:

– hasonló európai szintű kortárs építészeti kezdeményezések
szervezésében tapasztalat,

– az ajánlattételi felhívásban szereplőknek megfelelően képes a
díjátadás megszervezésére, összehangolására és megvalósítá-
sára,

– a tervezett tevékenységek terjesztése és hasznosítása, amelyet
az alábbi szempontok szerint kell értékelni:

– mekkora közönséghez jut majd el a tervezett tevékenység
(beleértve az arra vonatkozó kötelezettséget, hogy az
Európai Bizottság és a Kultúra program nevét és logóját
kiemelje), illetve a népszerűsítéshez használt eszközök
milyenek (internet, magazinok, tájékoztató füzetek, rádió,
tv, stb.), mennyire alkalmasak arra, hogy az esemény hírét
az európai polgárokhoz eljuttassák,

– mennyire felel meg a „médiaterv” a tervezett tevékenységek-
nek és a célközönségnek, illetve milyen minőségű,

– hány embernek származik haszna (közvetve és közvetlenül)
a tervezett tevékenységek eredményéből (célközönség/díja-
zottak, részvétel, résztvevők száma, olvasótábor, stb.).

7. További információ

Az ajánlattételi felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok az
alábbi weboldalról tölthetők le:

http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html

A pályázatoknak, amelyeket a megadott űrlapon kell benyújtani,
meg kell felelniük a felhívás teljes szövegében meghatározott
valamennyi követelménynek.
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