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1. Johdanto

Kulttuuri-ohjelma (1) on kaikille kulttuurialoille (audiovisuaalista
alaa lukuun ottamatta) ja kaikenlaisille kulttuuritoimijoille avoin
monivuotinen yhtenäinen ohjelma yhteisön kulttuuritoimia
varten.

Ohjelma perustuu EY:n perustamissopimuksen 151 artiklaan,
jonka mukaan yhteisö myötävaikuttaa siihen, että jäsenvaltioiden
kulttuurit kehittyvät kukoistaviksi pitäen arvossa niiden kansal-
lista ja alueellista monimuotoisuutta ja korostaen samalla niiden
yhteistä kulttuuriperintöä.

Tämä ehdotuspyyntö liittyy Kulttuuri-ohjelman toimintaloh-
koon 1.3, ja sen tarkoituksena on valita taho, joka vastaa
modernin arkkitehtuurin eurooppalaisen kilpailun järjestämi-
sestä ja toteuttamisesta joka toinen vuosi.

2. Tavoitteet ja kuvaus

Arkkitehtuurissa on kyse ympäristön laadusta, inhimillisyydestä,
rakennusmateriaalien asianmukaisesta käytöstä ja rakenteesta.
Siihen sisältyy yhteiskunnallinen tarkoituksenmukaisuus: tilat,
jotka tukevat ihmisten asumis- ja työympäristöä. Siihen kuuluu
myös ekologinen ja toiminnallinen tarkoituksenmukaisuus,
kuten rakennusten pitkäikäisyys, kestävät materiaalit, matala
energiankulutus sekä joustavat käyttötarkoitukset. On kyse myös
taloudellisesta tarkoituksenmukaisuudesta: hintatietoisuuden
aikoina vaaditaan rahalle vastinetta. Arkkitehtuurissa on erityi-
sesti kyse kulttuuri-ilmaisusta, toisin sanoen kaupungin tai
maiseman kunnioittamisesta ja tulevaisuuden visiosta, joka
ilmentää menneisyyden kunnioittamista.

Rakentamista pidetään usein pelkästään taloudellisena toimin-
tana, vaikka se on ensisijaisesti yhteiskunnallinen ja kulttuuriin
liittyvä ilmiö, joka vastaa ihmisten tarpeisiin ja toiveisiin. Kansa-
laiset ja julkiset laitokset eivät aina täysin tiedosta arkkitehtuurin
tätä puolta.

Tällä ehdotuspyynnöllä on tarkoitus valita taho, jolle annetaan
oikeus joka toinen vuosi pidettävän modernin arkkitehtuurin eu-
rooppalaisen kilpailun järjestämiseen ja toteuttamiseen ja sen
palkintojen jakamiseen. Nyt valittava taho saa hoitaakseen EU-
kilpailun järjestämisen ensimmäisenä vuonna (2009). Sama
hakija voi järjestää vuosien 2011 ja 2013 kilpailut vain komis-
sion nimenomaisella suostumuksella.

Tämän kilpailun tavoitteena on sekä taiteellisen lahjakkuuden
että hyvien toimintamallien tunnustaminen, edistäminen ja
kehittäminen eurooppalaisessa modernissa arkkitehtuurissa.
Huippuarkkitehtuurille jaettavien erilaisten kansainvälisten pal-
kintojen lisäksi on tarvetta erityispalkinnolle, joka toisi esille eu-
rooppalaisen luovan osaamisen kehitystä ja merkittävää asemaa
— kansainvälisesti tarkastellen on helppo todeta, että luovien
arkkitehtonisten ideoiden kehittäminen ja toteutus ovat Euroo-
passa maailman huippuluokkaa. Kyseessä oleva kilpailu täyttäisi
tämän tarpeen.

Tahon, jonka Euroopan komissio valitsee EU-kilpailun järjestä-
jäksi ja toteuttajaksi, on otettava huomioon seuraavat seikat:

a) Kilpailun tarkoituksena on löytää ja tuoda esille taiteellista
lahjakkuutta modernin arkkitehtuurin alalla sekä esimerkil-
lisiä ja jopa ohjelmajulistukseksi katsottavia hankkeita.
Kilpailun tulisi heijastaa sekä symbolista että pedagogista
arvoa. Tämän määrittelemiseksi valitun elimen olisi toimit-
tava tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden (kiinnittäen erityistä
huomiota uusiin jäsenvaltioihin) arkkitehtuurialan toimival-
taisten tahojen kanssa.

b) Koska eurooppalainen ulottuvuus on kilpailussa olennainen,
siinä olisi keskitettävä huomio arkkitehtonisten töiden
kansainvälisyyteen ja pyrittävä tuomaan esiin rakennustaiteel-
lisia teoksia, jotka toteutetaan arkkitehdin tai arkkitehtien
kotimaan ulkopuolella.
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(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1855/2006/EY (EUVL
L 372, 27.12.2006, s. 1).



c) Koska nuorten ja nousevien arkkitehtilahjakkuuksien kannus-
taminen on myös tärkeää, kilpailun yhteydessä voitaisiin
antaa erityismaininta (apuraha) näiden ammattilaisten ensim-
mäisistä, joko kotimaassa tai sen ulkopuolella toteutetuista
rakennuksista.

d) Kilpailun lähtökohdat ovat seuraavat:

— Pääpalkinto myönnetään yhdelle tai useammalle euroop-
palaiselle arkkitehdille, joka on suunnitellut hengeltään
edellä a kohdassa mainittujen tavoitteiden mukaisen
arkkitehtonisen työn, joka on suunniteltu Euroopassa (1)
palkinnon myöntämistä edeltävien kahden vuoden
aikana. Palkintoon kuuluva rahasumma voisi olla enin-
tään 60 000 EUR.

— Erityismaininta/-palkinto annetaan yhdelle tai useammalle
nuorelle eurooppalaiselle arkkitehdille, joka on suunni-
tellut kohteen Euroopassa (1) joko kotimaassaan tai sen
ulkopuolella. Erityismainintaan/-palkintoon kuuluva raha-
summa voisi olla enintään 20 000 EUR.

— Päätös kilpailun pääpalkinnon ja erityismaininnan/-pal-
kinnon saajista tehdään eurooppalaisten riippumattomien
asiantuntijoiden muodostaman paneelin suositusten
perusteella. Paneelin jäsenten tulee edustaa mahdolli-
simman useaa modernin arkkitehtuurin koulukuntaa ja
suuntausta. Hakijoiden on selvitettävä tarjouksessaan,
millä tavalla ne aikovat hoitaa tämän prosessin ja mainit-
tava tarkasti, miten paneelin jäsenet valitaan ja mitkä ovat
sen toimintaperusteet (muun muassa palkitsemiskriteerit
ja -menettely on määriteltävä).

— Palkinnon sekä muiden erityismainintojen/-palkintojen
olisi saatava mahdollisimman paljon näkyvyyttä ja niillä
olisi oltava mahdollisimman suuri vaikutus Euroopan
laajuisesti. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää, että Euroo-
pan unionin toimielinten ja erityisesti Euroopan komis-
sion edustajat osallistuvat palkintojenjakotilaisuuteen.
Valittu taho on jatkuvasti tiiviissä yhteydessä Euroopan
komissioon valintaprosessiin ja tiedottamiseen liittyvissä
asioissa.

— Voittaneet hankkeet sekä muut kilpailuun osallistuneet
hankkeet (tai parhaat niistä) on tehtävä tunnetuiksi
mahdollisimman laajasti esimerkiksi julkaisujen,
lehdistön, radion ja television kautta tai kiertävien näytte-
lyiden avulla.

Hakijaorganisaatiot voivat ehdottaa myös muita olennaisina pitä-
miään palkitsemiskategorioita.

3. Hakukelpoisuus

Hakijaorganisaatioiden on oltava modernin arkkitehtuurin alalla
toimivia julkisia tai yksityisiä organisaatioita, joilla on oikeudel-
linen asema. Niillä on oltava todistettavissa oleva pitkäaikainen
kokemus alan toimintojen järjestämisestä (esimerkiksi näyttelyt,
kilpailut ja julkaisut).

Seuraaviin valtioihin sijoittautuneiden oikeushenkilöiden hake-
mukset voidaan ottaa huomioon:

— Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota (1.1.2007) (Alankomaat,
Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka,

Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola,
Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi,
Tanska, Tšekki, Unkari, Viro, Yhdistynyt kuningaskunta),

— kolme ETA-/Efta-maata (Islanti, Liechtenstein ja Norja) (2),

— EU:n ehdokasmaat: Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta
Makedonia ja Turkki (3),

— Länsi-Balkanin maat (Albania, Bosnia ja Hertsegovina,
Montenegro sekä Serbia, Kosovo mukaan luettuna (YK:n
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti)) (4).

4. Talousarvio ja hankkeen kesto

Toimintaan on varattu enintään 200 000 EUR määräraha, joka
on tarkoitettu kunkin joka toinen vuosi pidettävän kilpailun
järjestämisen ja toteuttamisen kokonaiskustannuksiin (pääpal-
kintoon ja mahdollisiin muihin erityismainintoihin/-palkintoihin
kuuluvat rahasummat mukaan luettuina). Kyseinen rahoitus-
osuus voi olla enintään 60 prosenttia valittavan hakijaorganisaa-
tion ehdotukseen sisältyvistä avustuskelpoisista järjestämis- ja
toteuttamiskustannuksista kunkin kahden vuoden välein järjes-
tettävän kilpailun osalta. (5)

Jokaisen EU-tukisopimuksen tukikelpoisuuskausi on enintään 15
kuukautta. Vuoden 2009 EU-kilpailun järjestämiseen tarkoitetun
rahoitettavan toimen on ehdottomasti käynnistyttävä viimeistään
30. kesäkuuta 2008 ja sen on päätyttävä 29. syyskuuta 2009
mennessä. Kustannusten tukikelpoisuusaika ei missään tapauk-
sessa saa alkaa ennen 1. maaliskuuta 2008.

Yhteisön tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että hallinnolliset
ja rahoitusmenettelyt saatetaan asianmukaisesti päätökseen.

Euroopan komissio varaa oikeuden olla jakamatta kaikkia käytet-
tävissä olevia varoja.

5. Aikataulu/Määräaika

Tämä ehdotuspyyntö liittyy Kulttuuri-puiteohjelmaan ja jatkaa
edellisessä puiteohjelmassa perustettua järjestelmää. Sen tavoit-
teena on kolmen modernia arkkitehtuuria koskevan euroop-
palaisen kilpailun järjestäminen kahden vuoden välein vuodesta
2009 alkaen.

Valittava hakija saa hoitaakseen vuoden 2009 EU-kilpailun
järjestämisen. Se voi järjestää myös kaksi seuraavaa kilpailua
(2011 ja 2013), jos komissio sen erikseen hyväksyy edellisen
kilpailun järjestämistä ja toteuttamista koskevan arvioinnin
perusteella.

Hakemukset on lähetettävä komissiolle viimeistään 9.
marraskuuta 2007.
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(1) Palkittujen hankkeiden ja palkinnon saajien on oltava peräisin jostakin
ohjelmaan osallistuvasta maasta (ks. kohta 3).

(2) Sillä edellytyksellä, että asiaan liittyvä ETA:n sekakomitean päätös
näiden maiden osallistumisesta Kulttuuri 2007 ‑ohjelmaan on
voimassa.

(3) Sillä edellytyksellä, että näiden maiden osallistumista Kulttuuri 2007
‑ohjelmaan koskeva yhteisymmärryspöytäkirja on tehty.

(4) Ks. edellinen alaviite.
(5) Varainhoitoasetuksen 113 artikla; soveltamissääntöjen 167 ja

172 artikla.



6. Myöntämisperusteet

Tukikelpoiset ehdotukset arvioidaan seuraavin perustein:

— kokemus vastaavien aloitteiden järjestämisestä modernin
arkkitehtuurin alalla Euroopan laajuisesti,

— valmiudet järjestää, koordinoida ja toteuttaa kilpailu tässä
ehdotuspyynnössä mainittujen tavoitteiden mukaisesti,

— suunniteltujen toimien levitys ja hyödyntäminen, joita arvioi-
daan seuraavin perustein:

— suunniteltujen toimien näkyvyys (mukaan luettuna
velvollisuus pitää Euroopan komission ja Kulttuuri-
ohjelman nimi ja tunnus näkyvästi esillä sekä erilaiset
käytettävät ilmoituskanavat (verkkosivut, lehdet, esitteet,
radio, televisio jne.), joiden avulla Euroopan kansalaiset
saavat tietoa toimista),

— viestintäsuunnitelman tarkoituksenmukaisuus ja laatu
verrattuna suunniteltuihin toimiin ja kohdeyleisöön,

— suunniteltujen toimien tuloksista (suoraan tai välillisesti)
hyötyvien henkilöiden määrä (kohdeyleisö/edunsaaja-
ryhmä, kävijämäärä, osallistujien ja lukijoiden määrä
jne.).

7. Lisätietoja

Ehdotuspyynnön lyhentämätön versio ja hakulomakkeet ovat
saatavissa seuraavalla verkkosivustolla:

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

Hakemuksissa on noudatettava lyhentämättömän ehdotus-
pyynnön ohjeita, ja hakemus on laadittava sitä varten tarkoite-
tulle lomakkeelle.
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