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Organizacija in izvedba nagrade Evropske unije za sodobno arhitekturo, ki se podeljuje vsaki dve
leti

(2007/C 187/05)

1. Uvod

Program Kultura (1) je enotni večletni program ukrepov Skup-
nosti na področju kulture, dostopen vsem kulturnim sektorjem
(neavdiovizualnim) in vsem kategorijam izvajalcev na področju
kulture.

Ta program temelji na členu 151 Pogodbe ES, ki določa, da
Skupnost prispeva k razcvetu kultur držav članic, pri čemer
upošteva njihovo nacionalno in regionalno raznovrstnost ter
hkrati postavlja v ospredje skupno kulturno dediščino.

V skladu s sklopom programa 1.3 je namen tega razpisa izbira
organa, ki bo pristojen za organizacijo in izvedbo nagrade
Evropske unije za sodobno arhitekturo, ki se podeljuje vsaki dve
leti.

2. Cilji in opis

Pojem arhitekture zajema kakovost okolja, človeško razsežnost,
ustrezno uporabo gradbenih materialov in konstrukcij ter
naslednje vidike: družbeno ustreznost, tj. oblikovanje prostora,
ki prispeva k dobremu življenjskemu in delovnemu okolju ljudi;
ekološko in funkcionalno ustreznost, tj. trajne gradnje in mate-
riali, majhna poraba energije in prilagodljiva uporaba;
ekonomsko ustreznost, tj. dobro razmerje med kakovostjo in
ceno v času, ko so stroški pomemben dejavnik, ter zlasti
kulturno izražanje, tj. spoštovanje mesta ali pokrajine, vizijo
prihodnosti, ki je odraz spoštovanja preteklosti.

Gradnja se pogosto obravnava kot izključno gospodarski proces,
čeprav je to predvsem družbeni in kulturni pojav, ki omogoča

izpolnitev potreb in pričakovanj ljudi. Državljani in javne usta-
nove se tega vidika arhitekture vedno ne zavedajo v celoti.

Namen tega razpisa je izbrati organ, ki bo pristojen za organiza-
cijo, izvajanje in podelitev nagrade Evropske unije za sodobno
arhitekturo, ki se podeljuje vsaki dve leti. Izbrani organi bo
prevzel organizacijo podeljevanja nagrade EU v prvem letu
(2009). Organizacijo naslednjih podelitev v letih 2011 in 2013
lahko prevzame samo z izrecno odobritvijo Komisije.

Cilj te nagrade je priznanje, spodbujanje in razvoj umetniškega
talenta ter odlične prakse na področju sodobne evropske arhi-
tekture. Poleg različnih mednarodnih nagrad za dosežke v arhi-
tekturi obstaja potreba po posebni nagradi, ki bi odražala
napredek in izredno vlogo, ki jo ima ustvarjanje v Evropi. V
svetovnem merilu lahko taka nagrada deluje kot vodnik na
področju razvoja arhitekturnih rešitev in stvaritev. Z njo bi bil ta
cilj izpolnjen.

Organ, ki ga bo Evropska komisija izbrala za organizacijo in
podelitev te nagrade EU, bo upošteval naslednje točke:

(a) Namen nagrade je odkriti in opozoriti na umetniške talente
na področju sodobne arhitekture ter projekte, ki služijo kot
zgled ali celo kot manifest. Nagrada mora odražati simbo-
lično in pedagoško vrednost. Za določitev te vrednosti mora
izbrani organ tesno sodelovati s pristojnimi arhitekturnimi
organi v državah članicah ter posebno pozornost nameniti
novim državam članicam.

(b) Glede na pomen evropske razsežnosti mora nagrada upošte-
vati ta vidik in poudariti nadnacionalnost arhitekturnih del
ter skušati spodbujati arhitekturna dela, ustvarjena v
državah, ki niso države izvora arhitektov.
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(1) Sklep št. 1855/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 372 z
dne 27.12.2006, str. 1).



(c) Glede na pomembnost spodbujanja mladih in še ne uveljav-
ljenih nadarjenih arhitektov bi se lahko predvidela tudi
posebna omemba (nagrada) za prva dela takih strokov-
njakov, ki so jih ustvarili v svoji državi izvora ali zunaj nje.

(d) V tem okviru:

— bo nagrada podeljena enemu ali več evropskim avtorjem
arhitekturnih del, ki so v duhu ciljev iz odstavka (a)
zgoraj in so bila ustvarjena v Evropi (1) v zadnjih dveh
letih pred podelitvijo nagrade. Poleg te nagrade se lahko
izplača tudi finančna nagrada v znesku največ
60 000 EUR;

— bo posebna omemba/nagrada namenjena enemu ali več
mladim evropskim arhitektom, ki so ustvarili projekt v
Evropi (1), in sicer v svoji državi izvora ali zunaj nje.
Poleg posebne omembe/nagrade se lahko izplača tudi
finančna nagrada v znesku največ 20 000 EUR;

— bo odločitev o podelitvi nagrade in o posebni omembi/
nagradi temeljila na priporočilih odbora evropskih neod-
visnih strokovnjakov, ki predstavljajo kar največje možno
število šol za arhitekturo in gibanj sodobne arhitekture.
Kandidati morajo v svojih ponudbah pojasniti, na kakšen
način nameravajo izvesti ta postopek, vključno z
načinom izbora odbora in osnove, na kateri bo deloval
(opredelitev meril za podelitev, postopek podelitve
nagrade itd.);

— morajo nagrada in vse posebne omembe/nagrade imeti
čim večjo prepoznavnost in učinek v smislu evropske
razsežnosti; prisotnost institucij Evropske unije, zlasti
Evropske komisije, na slovesnosti ob podelitvi glavne
nagrade in posebnih nagrad je zato bistvenega pomena;
izbrani organ bo glede postopka izbora in obveščanja
ohranil tesen stik z Evropsko komisijo;

— bi bilo treba javnost kar najbolje obveščati o nagrajenih
in predloženih projektih (ali najboljših predlogih), na
primer prek objav, tiska, radia in televizije, potujočih
razstav itd.

Organizacije, ki se bodo prijavile na razpis, lahko predlagajo tudi
dodatne kategorije odlikovanj, za katere menijo, da so
pomembne.

3. Upravičeni kandidati

Organizacije, ki kandidirajo, morajo biti javne ali zasebne orga-
nizacije s pravnim statusom, ki izvajajo dejavnost na področju
sodobne arhitekture ter imajo dolgoletne in bogate izkušnje pri
organizaciji dejavnosti na tem področju (npr. razstave, nagrade,
objave itd.).

Do predložitve vlog so upravičene pravne osebe s sedežem v eni
od naslednjih držav:

— 27 držav članic Evropske unije, ki od 1. januarja 2007
sestavljajo Evropsko unijo (Avstrija, Belgija, Bolgarija,

Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska,
Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija,
Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slove-
nija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo);

— tri države EGP (Islandija, Lihtenštajn in Norveška) (2);

— države kandidatke za članstvo v EU: Hrvaška, Nekdanja jugo-
slovanska republika Makedonija in Turčija (3);

— države zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina,
Črna gora, Srbija, vključno s Kosovom (v skladu z resolucijo
Varnostnega sveta Združenih narodov 1244) (4).

4. Proračun in trajanje projekta

Za ta ukrep je namenjen proračun v višini največ 200 000 EUR
za skupne stroške organizacije in izvedbe posamezne nagrade,
ki se podeljuje vsaki dve leti (vključno z zneskom za glavno
nagrado in vse posebne omembe/nagrade). Ta prispevek ne sme
preseči 60 % skupnih upravičenih stroškov organizacije in
izvedbe, ki jih izbrana organizacija predloži za vsako nagrado, ki
se podeljuje vsaki dve leti (5).

Obdobje upravičenosti vsakega sporazuma o donaciji EU bo
trajalo največ 15 mesecev. Za organizacijo podelitve nagrade EU
leta 2009 je treba ukrep, ki bo financiran, nujno začeti izvajati
najpozneje 30. junija 2008 in ga končati do 29. septembra
2009. Začetni datum za upravičenost izdatkov v nobenem
primeru ne sme biti pred 1. marcem 2008.

Podpora Skupnosti bo odobrena pod pogojem, da so upravni in
finančni postopki ustrezno zaključeni.

Evropska komisija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpo-
ložljivih sredstev.

5. Časovni razpored/rok

Na podlagi okvirnega programa Kultura 2007 in ob nadaljnjem
izvajanju že oblikovanega sistema v prejšnjem programu je ta
razpis za zbiranje predlogov namenjen oblikovanju treh evrop-
skih nagrad za sodobno arhitekturo, ki se podeljujejo vsaki dve
leti, in sicer od leta 2009 dalje.

Uspešen kandidat bo prevzel organizacijo nagrade EU za leto
2009. Z izrecno odobritvijo Komisije, ki bo temeljila na oceni
organizacije in izvedbe predhodne podelitve, lahko organizacijo
naslednjih dveh podelitev (2011 in 2013) prevzame isti
kandidat.

Vloge morajo biti poslane Komisiji najpozneje do
9. novembra 2007.
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(1) Nagrajeni projekti in dobitniki nagrad morajo biti prebivalci ene od
držav, ki sodeluje v programu (glej oddelek 3).

(2) Pod pogojem, da so ustrezni sklepi Skupnega odbora EGP o sodelo-
vanju vsake od navedenih držav v novem veljavnem programu Kultura
2007 začeli veljati.

(3) Pod pogojem, da je bil sklenjen memorandum o soglasju o sodelovanju
vsake od navedenih držav v novem programu Kultura 2007.

(4) Isto.
(5) Člen 113 finančne uredbe; člena 167 in 172 izvedbenih pravil.



6. Merila za podelitev nagrade

Upravičeni predlogi bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril:

— izkušnje pri organizaciji podobnih pobud na področju
sodobne arhitekture na evropski ravni;

— sposobnost organizacije, koordinacije in izvedbe nagrade v
skladu s cilji tega razpisa za zbiranje predlogov;

— stopnja razširjanja in uresničevanje načrtovanih dejavnosti
bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril:

— stopnja prepoznavnosti načrtovanih dejavnosti (vključno
z obveznostjo, da se poseben pomen da imenu in logo-
tipu Evropske komisije in programu Kultura, ter različ-
nimi vrstami oglaševanja (splet, revije, brošure, radio,
televizija itd.), da se dejavnosti približajo evropskim
državljanom),

— ustreznost in kakovost „medijskega načrta“ glede načrto-
vanih dejavnosti in ciljnega občinstva,

— število oseb, ki bi lahko imele koristi (neposredne in
posredne) od rezultatov načrtovanih dejavnosti (ciljno
občinstvo in upravičenci, udeležba, število udeležencev,
bralcev itd.).

7. Dodatne informacije

Celotno besedilo tega razpisa za zbiranje predlogov in obrazci
za vloge so na voljo na naslednji spletni strani:

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

Vloge morajo biti izpolnjene v skladu z zahtevami, določenimi v
celotnem besedilu, in predložene na predvidenem obrazcu.
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