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UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS — DG EAC/03/07

Organizēšana un īstenošana reizi divos gados paredzētās Eiropas Savienības balvas piešķiršanai
mūsdienu arhitektūras jomā

(2007/C 187/05)

1. Ievads

Programma “Kultūra” (1) ir vienota daudzgadu programma, kas
paredzēta Kopienas pasākumiem kultūras jomā un ir pieejama
visu kultūras nozaru (kas nav audiovizuālas) un visu kategoriju
darbiniekiem.

Minētā programma ir izveidota, pamatojoties uz EK līguma
151. pantu, kurā paredzēts, ka Kopiena veicina dalībvalstu
kultūru uzplaukumu, ievērojot to nacionālās un reģionālās atšķi-
rības un vienlaikus pievēršot uzmanību kopīgajam kultūras
mantojumam.

Atsaucoties uz programmas 1.3. daļu, šā uzaicinājuma iesniegt
priekšlikumus mērķis ir izvēlēties organizāciju, kas būs atbildīga
par reizi divos gados paredzētās Eiropas Savienības balvas
piešķiršanas mūsdienu arhitektūras jomā organizēšanu un īste-
nošanu.

2. Mērķi un apraksts

Arhitektūra ir saistīta ar vides kvalitāti, sabiedrības vērtībām,
būvmateriālu un struktūras atbilstošu izmantošanu. Tā ir saistīta
ar sociālo atbilstību, jo rada ietvaru cilvēku dzīves un darba
videi. Tā ir saistīta ar ekoloģisko un funkcionālo atbilstību, ar
ēku un materiālu izturīgumu, mazu enerģijas patēriņu, elastīgu
izmantošanu. Tā ir saistīta ar ekonomisko atbilstību, ar izmaksu
un ieguvumu samērīgumu, dzīvojot taupīgas attieksmes laik-
metā. Arhitektūra galvenokārt ir arī kultūras izpausme, tas
nozīmē organiski iekļaut pilsētas vai ainavas kontekstu un veidot
nākotnes vīziju, cienot pagātni.

Bieži vien būvniecību uztver vienīgi kā ekonomisku procesu, lai
gan galvenokārt tā ir sociāla un ar kultūru saistīta parādība, kas

atbilst cilvēku vajadzībām un centieniem. Iedzīvotāji un valsts
iestādes ne vienmēr pilnībā apzinās šo arhitektūras jomas
aspektu.

Šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus mērķis ir izvēlēties orga-
nizāciju, kas būs tiesīga organizēt, īstenot un piešķirt reizi divos
gados paredzēto Eiropas Savienības balvu mūsdienu arhitektūras
jomā. Izvēlētā organizācija organizēs un īstenos pirmo ES balvas
piešķiršanu (2009. gadā). Minētā organizācija var organizēt
nākamos konkursus attiecīgi 2011. un 2013. gadā tikai tad, ja
tiks saņemts skaidrs Komisijas apstiprinājums.

Minētās balvas mērķis ir atzīt, veicināt un attīstīt māksliniecisko
talantu un izcilu praksi mūsdienu arhitektūras jomā Eiropā. Lai
gan ir vairāki starptautiskie apbalvojumi par izcilību arhitektūras
jomā, ir vajadzīga speciāla balva, kas uzsver Eiropas jaunrades
progresu un īpašo lomu. Globālā mērogā ir redzams, ka Eiropai
ir vadoša loma, izstrādājot un realizējot arhitektūras idejas. Šāda
balva atbilstu šim mērķim.

Eiropas Komisijas izvēlētā struktūra, kurai uzticēs organizēt un
īstenot šo ES balvas piešķiršanu, ievēro šādus punktus.

a) Balvas mērķis ir atklāt un izvirzīt mūsdienu arhitektūras
jomas mākslinieciskos talantus un projektus, kas var kalpot
par paraugu vai pat iezīmēt jaunu tendenci. Balvai ir gan
simboliska, gan pedagoģiska vērtība. Lai to noteiktu, izvēlē-
tajai struktūrai cieši jāsadarbojas ar kompetentajām arhitek-
tūras iestādēm dalībvalstīs (pievēršot īpašu uzmanību
jaunajām dalībvalstīm).

b) Ņemot vērā Eiropas dimensijas nozīmi, balvai jāatspoguļo šis
aspekts, pievēršot uzmanību starpvalstu līmeņa darbiem arhi-
tektūrā, cenšoties atbalstīt tos arhitektūras darbus, kas nav
īstenoti arhitekta(-u) izcelsmes valstī, bet gan citā valstī.
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(1) Eiropas Parlamenta un Padomes LēmumsNr. 1855/2006/EK (OV L372,
27.12.2006., 1. lpp.).



c) Ņemot vērā arī to, ka ir svarīgi atbalstīt jaunus un topošus
talantīgus arhitektus, varētu paredzēt īpašu atzinību (apbal-
vojumu) šo profesionāļu pirmajiem darbiem, kas uzcelti viņu
izcelsmes valstī vai citā valstī.

d) Līdz ar to

— balvu piešķirs tam vai tiem Eiropas arhitekta(-u) darbam,
kas atbilst iepriekš minētajiem mērķiem, kuri izklāstīti
a) apakšpunktā, un kas ir īstenots Eiropā (1) pēdējos divos
gados pirms balvas piešķiršanas. Kopā ar balvu piešķirtās
naudas summas maksimālais apjoms varētu būt
60 000 EUR;

— īpašu atzinību/apbalvojumu piešķirs vienam vai vairākiem
jaunam(-iem) Eiropas arhitektam(-iem), kas ir īstenojis(-
uši) projektu savā izcelsmes valstī vai citā Eiropas
valstī (1). Piešķirtās atzinības/apbalvojuma maksimālais
finansiālais apjoms varētu būt 20 000 EUR;

— lēmums par to, kam piešķirt balvu un īpašo atzinību/
apbalvojumu balstīsies uz ieteikumiem, ko sniegusi neat-
karīgu Eiropas ekspertu žūrija, kurā ir visu iespējamo
arhitektūras skolu un tendenču pārstāvji. Pieteikuma
iesniedzējiem priekšlikumā jāpaskaidro, kā viņi plāno
organizēt šo procesu, aprakstot, kā tiks izvēlēta žūrija un
kas būs tās darbības pamatā (balvas piešķiršanas kritēriji,
piešķiršanas procedūra utt.);

— balvai un jebkuriem citiem apbalvojumiem un atzinības
izpausmēm jānodrošina iespējami lielāka atpazīstamība
un ietekme, ņemot vērā Eiropas dimensiju. Tāpēc ir
svarīgi, lai balvas pasniegšanas un atzinības izteikšanas
ceremonijā būtu pārstāvētas Eiropas Savienības iestādes
un jo īpaši Eiropas Komisija. Izvēlētā struktūra cieši
sadarbosies ar Eiropas Komisiju attiecībā uz atlases un
saziņas procesu;

— projekti, kas saņems balvu, kā arī visi iesniegtie projekti
(vai labākās skices) ir jāpublisko pēc iespējas iedarbīgākā
veidā, piemēram, publikācijās, preses izdevumos, radio
un televīzijas raidījumos, ceļojošās izstādēs utt.

Organizācijas, kas iesniedz pieteikumus, var arī ierosināt papildu
atzinības kategorijas, ko tās uzskata par būtiskām.

3. Pretendenti, kam ir tiesības iesniegt priekšlikumus

Pieteikuma iesniedzējām organizācijām jābūt tādām valsts vai
privātām organizācijām ar juridisko statusu, kas darbojas
mūsdienu arhitektūras jomā un kam ir ilga un pierādīta pieredze
pasākumu organizēšanā minētajā nozarē (piemēram, izstādes,
balvu piešķiršana, publikācijas utt.).

Tiesības iesniegt pieteikumu ir juridiskām personām, kas reģis-
trētas vienā no šīm valstīm:

— Eiropas Savienības 27 dalībvalstis no 2007. gada 1. janvāra
(Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija,
Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija,

Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle,
Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija,
Vācija, Zviedrija);

— Trīs EEZ valstis (Islande, Lihtenšteina un Norvēģija) (2);

— ES kandidātvalstis: Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedo-
nijas Republika un Turcija (3);

— Rietumbalkānu valstis (Albānija, Bosnija un Hercegovina,
Melnkalne un Serbija, ieskaitot Kosovu (atbilstīgi Apvienoto
Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijai
Nr. 1244) (4).

4. Budžets un projektu darbības ilgums

Šim pasākumam atvēlētais budžets nepārsniedz 200 000 EUR,
kas paredzēti katras reizi divos gados paredzētās balvas organi-
zēšanas un īstenošanas kopējo izmaksu segšanai (ieskaitot
summas, kas atvēlētas galvenās balvas un īpašo atzinību/apbal-
vojumu piešķiršanai). Minētais ieguldījums nedrīkst pārsniegt
60 % no kopējām attaisnotajām organizēšanai un īstenošanai
paredzētajām izmaksām, ko ierosinājusi izvēlētā pieteikuma
iesniedzēja organizācija katrai reizi divos gados paredzētajai
balvai (5).

Atbilstības periods katram ES atbalsta nolīgumam būs ne vairāk
kā 15 mēneši. Attiecībā uz ES balvas piešķiršanas organizēšanu
2009. gadā finansējamais pasākums jāsāk ne vēlāk kā 2008. gada
30. jūnijā un jābeidz 2009. gada 29. septembrī. Sākuma datums,
kad var pretendēt uz atbalstu par izdevumiem, nekādā gadījumā
nedrīkst būt pirms 2008. gada 1. marta.

Kopienas atbalsts būs garantēts ar nosacījumu, ka ir pienācīgi
izpildītas administratīvās un finanšu procedūras.

Eiropas Komisija patur tiesības nepiešķirt visus pieejamos
līdzekļus.

5. Grafiks/Termiņš

Saistībā ar pamatprogrammu “Kultūra” un izmantojot iepriekšējā
programmā izveidoto shēmu, šis uzaicinājums iesniegt priekšli-
kumus ir paredzēts, lai izveidotu trīs Eiropas balvas mūsdienu
arhitektūras jomā, ko piešķirs reizi divos gados, sākot no
2009. gada.

Izvēlētajam pieteikuma iesniedzējam būs jāorganizē ES balvas
konkurss 2009. gadā. Minētais pieteikuma iesniedzējs var orga-
nizēt divus nākamos konkursus pēc kārtas (2011. un
2013. gadā), saņemot skaidru Komisijas apstiprinājumu, kas
balstīsies uz iepriekšējā konkursa organizēšanas un īstenošanas
novērtējumu.

Pieteikumi jānosūta Komisijai ne vēlāk kā līdz 2007. gada
9. novembrim.
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(1) Apbalvotajiem projektiem, kā arī balvas ieguvējiem jābūt no valsts, kas
piedalās programmā (skatīt 3. punktu).

(2) Pēc tam, kad stājies spēkā attiecīgais EEZ Apvienotās komitejas lēmums
par katras šīs valsts dalību jaunajā 2007. gada programmā “Kultūra”.

(3) Pēc tam, kad ir noslēgts saprašanās memorands par šo valstu dalību
jaunajā 2007. gada programmā “Kultūra”.

(4) Tas pats.
(5) Finanšu Regulas 113. pants; Īstenošanas noteikumu 167. un

172. pants.



6. Balvas piešķiršanas kritēriji

Atbilstošos pieteikumus novērtēs, pamatojoties uz šādiem kritē-
rijiem.

— Pieredze līdzīgu Eiropas mēroga iniciatīvu organizēšanā
mūsdienu arhitektūras jomā.

— Spēja organizēt, koordinēt un īstenot balvu saskaņā ar
mērķiem šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

— Paredzēto pasākumu izplatīšanas un izmantošanas līmeni
novērtēs, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

— paredzēto pasākumu atpazīstamība (ieskaitot pienākumu
veicināt to, lai tiek popularizēts Eiropas Komisijas un
programmas “Kultūra” vārds un zīmols, un kā izmanto
dažādos reklāmas veidus (tīmekļa vietne, žurnāli,
brošūras, radio, TV utt.), lai par minētajām aktivitātēm
informētu Eiropas iedzīvotājus);

— “plašsaziņas līdzekļu plāna” atbilstība un kvalitāte attie-
cībā uz paredzētajām aktivitātēm un mērķauditoriju;

— to cilvēku skaits, kas varētu (tiešā vai netiešā veidā) gūt
labumu no paredzēto pasākumu iznākuma (mērķaudi-
torija/saņēmēji, piedalīšanās, dalībnieku skaits, lasītāju
skaits utt.).

7. Papildinformācija

Šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus pilnīgs teksts un pietei-
kuma veidlapas ir pieejamas šajā tīmekļa vietnē:

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

Pieteikumā jāievēro uzaicinājuma pilnīgā teksta prasības, un tas
jāiesniedz, izmantojot šim nolūkam paredzēto veidlapu.
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