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1. Sissejuhatus

Programm „Kultuur” (1) on ühtne mitmeaastane ühenduse
kultuurimeetmete programm, mis on avatud kõigile kultuurisek-
toritele (v.a audiovisuaalvaldkond) ja kultuurivallas tegutsejatele.

Nimetatud programm põhineb EÜ asutamislepingu artiklil 151,
milles on sätestatud, et ühendus aitab kaasa liikmesriikide
kultuuri õitsengule, ühtlasi respekteerides nende rahvuslikku ja
regionaalset mitmekesisust ning samal ajal rõhutades ühist
kultuuripärandit.

Osutades programmi tegevussuunale 1.3 on käesoleva konkursi-
kutse eesmärk välja valida asutus, kes vastutab kord kahe aasta
tagant väljaantava Euroopa Liidu kaasaegse arhitektuuri auhinna
väljaandmise korraldamise ja läbiviimise eest.

2. Eesmärgid ja kirjeldus

Arhitektuur, see tähendab keskkonna kvaliteeti, inimlikku
mõõdet, ehitusmaterjalide asjakohast kasutamist ja ehitist ennast.
See on sotsiaalne asjakohasus: inimeste elu- ja tööruumid. See
on ökoloogiline ja funktsionaalne asjakohasus: ehitiste pika-
ealisus, säästlikud materjalid, madal energiakulu, kasutamise
paindlikkus. See on majanduslik asjakohasus: hea hinna-kvali-
teedi suhe hinnateadlikul ajajärgul. See on peamiselt kultuuriline
väljendusviis: linna- või maakeskkonna respekteerimine, tulevi-
kunägemus austusega mineviku suhtes.

Ehitamist peetakse sageli üksnes majanduslikuks protsessiks,
kuigi see on eelkõige sotsiaalne ja kultuuriline nähtus, mis
vastab inimeste vajadustele ja püüdlustele. Nii kodanikud kui ka
riigiasutused ei ole alati arhitektuuri sellest aspektist täiesti tead-
likud.

Käesoleva konkursikutse eesmärk on välja valida asutus, kelle
ülesandeks on korraldada, läbi viia ja välja anda kord kahe aasta
tagant väljaantav Euroopa Liidu kaasaegse arhitektuuri auhind.
Edukaks osutunud üksus korraldab ja viib läbi ELi auhinna
(2009) esimese väljaandmise. Ainult komisjoni selgesõnalise
heakskiidu korral võib ta seda teha ka järgmistel kordadel, s.o
aastatel 2011 ja 2013.

Auhinna eesmärk on kunstitalendi ning ka heade tavade tunnus-
tamine, edendamine ja arendamine Euroopa kaasaegses arhitek-
tuuris. Mitmesuguste rahvusvaheliste tipparhitektuuri auhindade
kõrvale on vaja eriauhinda, mis toob esile Euroopa loomingu
edusammud ja väljapaistvuse. Globaalses tähenduses võib selline
auhind olla teerajajaks arhitektuuriliste ideede ja teostuste aren-
damisel ja täidaks nimetatud eesmärki.

Asutus, kelle Euroopa Komisjon valib välja nimetatud ELi
auhinna väljaandmise korraldajaks ja läbiviijaks, võtab arvesse
järgmisi punkte:

a) Auhinna eesmärk on ära tunda ja esile tõsta kunstitalenti
kaasaegse arhitektuuri valdkonnas, seda projektide näol, mis
on eeskujuks või isegi manifestiks. Auhinnal peaks olema nii
sümboolne kui ka pedagoogiline väärtus. Selle kindlaksmää-
ramiseks peab väljavalitud asutus tegema tihedat koostööd
liikmesriikide pädevate arhitektuuriasutustega (pöörates erilist
tähelepanu uutele liikmesriikidele).

b) Arvestades Euroopa mõõtme tähtsust, peaks auhind seda
aspekti peegeldama, keskendades tähelepanu arhitektuuriliste
tööde rahvusvahelisusele, toetades arhitektuuriprojekte, mida
teostatakse muus riigis kui arhitekti(de) päritoluriigis.

10.8.2007C 187/10 Euroopa Liidu TeatajaET

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1855/2006/EÜ (ELT L 372,
27.12.2006, lk 1).



c) Arvestades samuti uute ja oma karjääri alustavate andekate
arhitektide innustamise tähtsust, võiks selliste professionaa-
lide esimeste tööde jaoks kavandada eriauhinna kas nende
päritoluriigis või väljaspool seda.

d) Seoses sellega on ette nähtud, et:

— auhind antakse ühele või mitmele Euroopa autorile arhi-
tektuurilise loomingu eest, mis on kooskõlas punktis a
kavandatud eesmärkidega ja mis on valminud
Euroopas (1) kahe aasta jooksul enne auhinna väljaand-
mist. Auhinnaga kaasnev rahaline preemia võib olla kuni
60 000 EUR;

— eriauhind antakse ühele või mitmele karjääri alustavale
Euroopa arhitektile, kes on teostanud oma projekti
Euroopas, (1) kas siis oma päritoluriigis või väljaspool
seda. Eriauhinnaga kaasnev rahaline preemia võib olla
kuni 20 000 EUR;

— otsus auhinna ja eriauhinna väljaandmise kohta peaks
põhinema Euroopa sõltumatutest ekspertidest koosneva
sellise žürii soovitustel, mis esindaks võimalikult paljusid
kaasaegse arhitektuuri koolkondi ja suundi. Taotlejad
peavad oma taotluses selgitama, kuidas kavatsetakse seda
protsessi juhtida, täpsustades žürii valimise põhimõtted
ning tegevuse alused (auhinna saamise tingimused,
auhinna kätteandmise protseduur jne);

— auhind ja muud võimalikud äramärkimised/eriauhinnad
peaksid olema nähtavad ja mõjuavaldavad nende Euroopa
mõõtme tähenduses, seepärast on auhinnatseremoonial
Euroopa Liidu institutsioonide ja eelkõige Euroopa
komisjoni kohalolek oluline. Väljavalitud asutus säilitab
tihedad kontaktid Euroopa komisjoniga seoses valiku- ja
teavitusprotsessiga;

— nii võitnud projektid kui ka kõik esitatud projektid (või
parimad neist) tuleks avaldada parimal viisil näiteks
väljaannete, ajakirjanduse, raadio ja televisiooni või ränd-
näituste kaudu jne.

Samuti võiksid taotluse esitanud organisatsioonid teha ettepane-
kuid neile olulisena tunduvate täiendavate äramärkimise kate-
gooriate kohta.

3. Kõlblikud taotlejad

Taotlevad organisatsioonid peavad olema õiguslikku seisundit
omavad avalikud või eraorganisatsioonid, kes tegutsevad
kaasaegse arhitektuuri valdkonnas ja kellel on kauaaegne ja
tunnustatud tegevuste korraldamise kogemus selles valdkonnas
(näiteks näitused, auhinnad, väljaanded, jne).

Kõlblikud on järgmistes riikides asutatud juriidiliste isikute taot-
lused:

— 27 Euroopa Liidu liikmesriiki 1. jaanuari 2007. aasta seisuga
(Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia,

Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta,
Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa,
Slovaki Vabariik, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik,
Ungari, Ühendkuningriik);

— Kolm EMP riiki (Island, Liechtenstein ja Norra); (2)

— ELi kandidaatriigid: Horvaatia, endine Jugoslaavia Make-
doonia Vabariik ja Türgi; (3)

— Lääne-Balkani riigid (Albaania, Bosnia-Hertsegoviina, Monte-
negro ja Serbia, sealhulgas Kosovo (ÜRO Julgeolekunõukogu
resolutsiooni nr 1244 alusel). (4)

4. Projekti eelarve ja kestus

Käesoleva meetme eelarve on maksimaalselt 200 000 EUR, mis
on ette nähtud iga auhinnakonkursi korraldamise ja läbiviimi-
sega seotud üldkuludeks (sealhulgas peaauhinna ja muude auhin-
dadega kaasnevad rahalised preemiad). See toetus ei tohi ületada
60 % auhinnakonkursi kõigist abikõlblikest korraldamis- ja läbi-
viimiskuludest, mille on esitanud väljavalituks osutunud asutus
oma taotluses. (5)

Iga ELi toetuslepingu alusel antakse abi kuni 15 kuud. ELi
auhinna väljaandmise korraldamiseks 2009. aastal peab rahas-
tatav meede algama enne 30. juunit 2008 ja lõppema
29. septembriks 2009. Kulutuste abikõlblikkuse alguskuupäev ei
tohi mitte mingil tingimusel olla enne 1. märtsi 2008.

Ühenduse toetust antakse tingimusel, et haldus- ja rahandus-
korda on nõuetekohaselt järgitud.

Euroopa Komisjon jätab endale õiguse mitte jaotada kogu kasu-
tada olevat summat.

5. Ajakava/tähtaeg

Programmi Kultuur raames ja juba loodud korra jätkamisega
seoses on käesoleva konkursikutse eesmärk leida korraldaja
kolmele iga kahe aasta tagant väljaantavale Euroopa kaasaegse
arhitektuuri auhinna konkursile aastast 2009.

Edukas taotleja korraldab 2009. aasta ELi auhinna väljaandmist.
Ainult komisjoni selgesõnalise heakskiidu korral, mis põhineb
eelmise auhinna väljaandmise korraldamise ja läbiviimise hinda-
misel, võib ta seda teha ka kahel järgneval korral (aastatel 2011
ja 2013).

Taotlused tuleb saata komisjonile hiljemalt 9. novembril
2007.
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(1) Nii auhinnatud projektid kui ka auhinnasaajad peavad olema pärit
ühest programmis osalevast riigist (vt punkt 3).

(2) Vastavalt asjakohasele EMP ühiskomitee otsusele, milles käsitletakse iga
nimetatud riigi osalemist uues kehtivas programmis Kultuur 2007.

(3) Vastavalt sellise vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimisele,
milles käsitletakse iga nimetatud riigi osalemist uues programmis
Kultuur 2007.

(4) Idem.
(5) Finantsmääruse artikkel 113, rakenduseeskirjade artiklid 167 ja 172.



6. Valikukriteeriumid

Abikõlblikke taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

— kogemus samalaadsete ürituste korraldamisel kaasaegse arhi-
tektuuri valdkonnas Euroopa tasandil;

— suutlikkus korraldada, koordineerida ja läbi viia auhinna
väljaandmisega seonduvaid toiminguid vastavalt käesoleva
konkursikutse eesmärkidele;

— kavandatava meetme levikut ja mõjukust hinnatakse järg-
miste kriteeriumide järgi:

— kavandatavate ettevõtmiste nähtavus (k.a Euroopa
Komisjoni ja programmi „Kultuur” nime ja logo esiko-
hale seadmine ning tegevuse kajastamine eri reklaamika-
nalites (Interneti-sait, ajakirjad, lendlehed, ajakirjandus,
raadio, televisioon jne), eesmärgiga muuta üritus Euroopa
kodanikele nähtavamaks);

— meediakava asjakohasus ja kvaliteet seoses plaanitavate
ürituste ja sihtgrupiga;

— kavandatavast meetmest (otseselt või kaudselt) kasusaa-
jate hulk (sihtgrupp/planeeritavad kasusaajad, toetajad,
osalejate ja lugejate hulk jne).

7. Lisateave

Käesoleva konkursikutse täisteksti ja taotluste vormid leiate järg-
miselt veebisaidilt:

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

Taotlused peavad vastama konkursikutse täistekstis sätestatud
tingimustele ning nende esitamiseks tuleb kasutada ettenähtud
vorme.
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