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Bara samhällen som deltager i Whole City sektionen av The International Awards for
Liveable Communities är berättigade att söka för en Bursary Award
av upp till £10.000.
•

Tävlingsbidraget måste locka till sig en jämbördig finansiering av upp till £10.000,
men den totala kostnaden får ej överstiga £20.000. En detaljerad budget skall
inlämnas tillsammans med Bursary ansökan.

•

Ett pris kommer att delas ut till bidraget som främjar skapandet av ett drägligt
samhälle och som tillfredsställer en eller fler av The International Awards for
Liveable Communities Bedömningskriterium.

•

Det finns ingen restriktion på formatet av bidraget, t. ex konstruktion, utbildning,
tekniskt utbyte, forskning etc.

•

Initiativet måste vara färdigt inom tolv månader av Priset.

•

Ansökningarna måste i detalj ge skäl till bidraget, utkastet, målet, och det
förväntade resultatet.

•

Sökande skall inlämna tre kopior av bidraget, som får ej får överskrida 3.000 ord,
plus diagram, bilder och budget.

•

Det tilldelade beloppet kommer att betalas ut när projektet är färdigt vid en
ceremoni, där möjligt, på platsen för projektet.

•

Mottagare av Bursary Award förväntas tillhandahålla en artikel på 800-1.000 ord,
tillsammans med fotografier, och rapportera om projektet för en publicering i Ifpra
World.

•

Ansökningar måste registreras innan slutdatumet för registrering i Whole City
Awards Section.

•

Det finns ingen gräns för hur många Bursary Award bidrag som ett samhälle får
lämna in till LivCom Bursary Award.

•

Ett antal av Bursary Awards kommer att bli inbjudna till att bli presenterade
på LivCom Finals. Arrangemang för dessa Presentationer kommer att tillkännages
samtidigt som inbjudan till att deltaga i Finalen.

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition
and in these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Bursary Award Title: ................................................................................
Name of Community: ..............................................................................
Contact details (Full name & title): ...........................................................
.................................................................................................................
Address: ..................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Telephone (include full code): ..................................................................
Fax: ..........................................................................................................
Email: .......................................................................................................

livcomawards

Bursary Award

PLEASE RETURN TO:

The International Awards
for Liveable Communties
Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS
Tel/Fax:
+44 (0) 118 946 1680
E-mail:
info@livcomawards.com
Web:
www.livcomawards.com
Press office
E-mail: livcompress@
btinternet.com

Whole City Awards
LivCom Awards är världens enda Tävling för
samhällen som fokuserar på miljöförvaltning och
skapandet av drägliga samhällen.
Målet med LivCom Awards är att uppmuntra
bästa praxis, innovation och ledarskap genom
att tillhandahålla ett vibrerande, miljömässigt
hållbart samhälle som förbättrar livskvalitén.
Medverkan i LivCom Awards kommer att
resultera i en förbättrad internationell profil
för ditt lokalsamhälle, och en möjlighet att bli
medveten om Internationell Bästa Praxis i
skötseln av närmiljön.
Det finns fem befolknings kategorier i LivCom
Awards. Samhällena kommer inte att jämföras
med varandra inom samma kategori, men
är istället bedömda efter hur dom presterar
i hänsyn till bedömningskriteriet inom den
kulturella, politiska, ekonomiska, geografiska och
klimatiska miljö som de befinner sig i.
BEDÖMNINGS KRITERIUM
Samhällen av olika storlekar och kulturer
har olika strukturer och ansvar. Om inom
ett bedömnings kriterium, det finns ett
aktivitetsområde som inte direkt är samhällets
ansvar, kommer det att förväntas, i både det
Skriftliga Framläggandet och den Slutgiltiga
etappen av LivCom Awards, att det framgår hur
samhället använder de möjligheter som finns för
att påverka olika handlingsprogram inom dessa
områden.
1. Förbättring av de Naturliga och Uppbyggda
Landskapen
Landskap i sammanhanget LivCom Awards, är
aspekterna av Staden och Stadsbilden, som
skapar en miljö förstärkt av hortikulturella och
infrastrukturella designs. Föreläggandet skall
beskriva huvudsärdragen eller visionen av
samhällets landskap, och visa hur byggandet av
landskap i ett samhälle har bringat samman alla
de tydliga inslag, både uppbyggda och naturliga
så att det etableras en tilltalande relation mellan
det uppbyggda och det naturliga landskapet.
LivCom söker bevis för beskyddandet av det
naturliga kulturarvet och av viktiga ekologiska
platser, biologisk mångfald och introduktion
av vegetation i svårare miljöer. Denna sektion
skall demonstrera hur landskapet i ditt samhälle
genererar medborgerlig stolthet, förenklar
trivsamma aktiviteter och förbättrar livskvalitén
inom ditt lokalsamhälle.
Det naturliga och uppbyggda landskapet är
det grundläggande kriteriet för hållbarhet och
synlighet inom en bredare räckvidd av en
kommuns riktlinjer, i relation till bevarande,
skapande, och skötsel av ett hållbart samhälle.
Hållbarhet i detta sammanhang är illustrerat
av det förflutna, nuets och framtidens skick
av landskap och kulturarv, utvecklat för
uppbyggandet av ett drägligt samhälle. På
grund av sin sociala och fysiska existens
förväntas det att landskap skall bidra med
hållbarheten av ett samhälle, och är verktygen
och infrastrukturen som måste bli förvaltade för
att producera en bärkraftig kuliss för samhällets
riktlinjer.
Förvaltningen av landskapet bör ses på
ett holistiskt sätt, som profilerar filosofin
av förvaltning, individuella metoder, och
resultatet av en värderingsprocess som
omfamnar allmänhetens synpunkter.
Beträffande det Naturliga landskapet, ska

det inkludera sådana saker som biologisk
mångfald, inhemsk plantering, grönt avfall,
trädplantering och skötselprogram etc. Och
beträffande det uppbyggda landskapet, skall det
inkludera, gatubild, gatumöbler, allmän konst,
parkanläggningar, trädgårdar och torg etc.
Föreläggandena skall täcka alla vinklar som
behövs för att påvisa den hållbara förvaltningen
av landskapet, inklusive numerära, statistiska,
grafiska och andra mätare som används för att
förklara resultatet av de använda metoderna.
2. Konst, Kultur och Kulturarv:
Denna sektion skall demonstrera hur samhället
värderar och omsätter i handling, sin egen
unika kultur, genom erkännande av sina språk,
sin unika konst och kulturella idkanden, och
hur det värdesätter sitt kulturarv, både när det
gäller byggnader och monument, likväl som
andliga platser eller historiska evenemang,
genom erkännande, tolkning och beskydd. Detta
kan vara med ursprungliga kulturer, eller med
nya individuella kulturer med en multikulturell
befolkning. Festivaler och evenemang firar
ofta dessa dimensioner eller blir del av själva
kulturen. Det bör påvisas hur dessa grupper,
generellt sett, är inkluderade inom samhället.
LivCom har för avsikt att utvärdera hur väl
konsten, i alla dess former, blir uppmuntrad
och erkänd genom exponering för allmänheten,
samhällets stöd och firande.
Utvecklingen av känslan av ”vilka vi är som
människor” är ofta en källa för samhällsstolthet
och trivsel med oss själva och var vi bor. Olika
samhällen skiljer sig ifrån varandra genom
sin kulturella utveckling, sin etniska bakgrund
och historia. Det är detta , som på sätt och vis,
skapar den andliga dimensionen i ett samhälle,
där människor känner sig till freds med livet, där
livet får en mening och de känner sig berikade.
Uppmärksamheten som är lagd på byggnader
och monument, som representerar samhällets
kultur genom tiderna och hur dessa
konstruktioner är bevarade och tolkade, skall
beskrivas.
Föreläggandet skall inkludera huvudfrågorna
som demonstrerar hur samhällen bevarar, tolkar
beskyddar och firar sina kulturarv, antingen
i den anlagda formen eller i erkännandet av
kulturarvets beståndsdelar, som lokal konst,
hantverk, språk eller betydelsefulla evenemang
eller andliga koncept.
Föreläggandet skall också beskriva hur dessa
element bildar del av allmänna utställningar,
evenemang och turistanläggningar. Alltså hur
lokalsamhället stöder det fortsatta erkännandet
av dessa traditionella kulturer och hur de
omfamnar nya.
Lokalsamhällen förändras med tiden, när
det gäller moderna verksamheter och
sammansmältning av nya kulturer i samhället.
Omfattningen av hur mycket nya kulturer
är omfamnade har också en inverkan på
livskvalitén och de nya samhällena i sig själva.
Samhällets handlingar kan leda till isolering eller
medräknande av dessa kulturer eftersom de
både justerar och påverkar sin nya omgivning.
Samhällen kan också uttrycka sig själva genom
konsten och alla dess former. Exponeringen
av konst har en inflytelserik påverkan på
människors andliga förverkligande.
3. Miljöbetingad Bästa Praxis
Denna sektion skall demonstrera hur samhället

har adopterat innovativa, miljökänsliga metoder
och följer upp initiativ som resulterar i en
hållbar miljövård. Bevis skall vara inkluderat,
som demonstrerar hur samhället är involverat
i ansträngningar att applicera en hållbar
utveckling, och marknadsföra bästa praxis
som leder till utveckling, bevarande, och vård
av miljön. Detta skall inkludera en förbättring
av kvalitén på luft, vatten och mark, biologisk
mångfald, en reduktion i växthusgasutsläpp,
och ett minskat förbruk av naturresurser, genom
användning av alternativa material och källor för
energi och återvinning.
Bästa Praxis är exempel på enastående
bidrag till att förbättra den levande miljön.
Föreläggandena skall beskriva framgångsrika
initiativ som har en uppenbar och konkret
inverkan till att förbättra människors livskvalité,
och är resultat av en effektiv samverkan
mellan de allmänna, privata och medborgerliga
sektorerna i samhället, som dessutom är socialt,
kulturellt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara.
Belägg skall vara inkluderade av Bästa Praxis
som är marknadsförda på ett sätt som bidrar till
att förbättra allmän policy, baserat på vad som
fungerar, och väcker uppmärksamheten hos
allmänheten och beslutstagare på alla nivåer.
Samt potentiella lösningar till gemensamma
ekonomiska och miljöbetingade problem.
Exempel på element som skall beskrivas
är hållbara utvecklingspolicys, program för
avfallshantering, vattenvård och reducering,
energisparande och omvandlingsprogram
för effektiv belysning och reducering av
ljusföroreningar.
Referens skall också göras till
transportväsendets strategier, reducering av
växthusgaserna och nuvarande metoder för att
minimera den negativa inverkan på klimatet och
vända på de ogynnsamma konsekvenserna av
klimatförändringen.
4. Samhälle Engagemang och
Självbestämmande
Denna sektion skall demonstrera metoden och
sättet av pågående involvering av individer,
grupper och organisationer i planeringen,
utvecklingen och förvaltningen av samhället,
och hur det är bemyndigat och reagerar på
möjligheten att vara involverad i sin egen
utveckling. Inslag i denna sektion skall inkludera,
integration, utveckling, tillfredsställelse resurser
och involvering.
Ett framgångsrikt samhälle omfamnar ofta
projekt och program som höjer upp den
sociala och intellektuella nivån av samhällets
invånare. Sättet som professionella
samhällsadministratörer relaterar till
samhällsgrupper och individer, skall
beskrivas. Lokalsamhällets involvering kan
reflekteras i initiativ som vårdprojekt, tolk
och handledningsprogram, information och
utbildningsprogram, marknadsföring och
involvering av lokala affärsverksamheter och
organisationer. Samt av underlättandet av
lokala evenemang, festivaler, insamlingsprojekt,
välgörenhet eller finansiella stöd.
Mångfald i lokalsamhällets involvering på
kommunala, affärsmässiga och individuella
plan, är lika viktiga som deltagandet i
beslutningsprocessen och planeringen av initiativ
och handlingsprogram. Bevis på lokalsamhällets
samråd och uppfyllande är viktigt, samt graden
av frivillighet.

Samhällen, stora som små, på landsbygden eller
i stadsområden, behöver visa hur innovativa
strategier skapar ett sammanhängande och
bemyndigat samhälle.
5. Hälsosam Livsstil
Denna sektion skall demonstrera en tydlig
uppfattning av hur hälsofrågor påverkar
samhällen, stödd av lämplig forskning och
förpliktelse till att göra förbättringar. En merit
i bedriften att klara dessa hälsofrågor, är
nödvändigt, t. ex påvisa tillhandahållandet av
resurser och livsstilprogram, med avsikten
att förbättra hälsan i samhället. En översikt
av det framgångsrika realiserandet av dessa
resurser och program, kommer att förbättra
trovärdigheten av föreläggandena i detta
kriterium.
Det Hälsosamma Livsstilskriteriet handlar inte
bara om mental och fysisk hälsa hos individer,
det är en holistisk bedömning av elementen
som när de blir ihopkopplade bidrar till en rad
”livskvalitet” faktorer, som sen gynnar känslan
av välmående. Byggandet av konst och
idrottshallar, utan en tydlig motivering eller klara
mål, är inte längre ansett som acceptabelt.
Med begränsade, och ibland otillräckliga
resurser, måste det finnas ett berättigande för
att tillhandahålla inrättningar och hjälpmedel,
och detta är ofta baserat på tillhandahållandet
av en lösning till en identifierad social eller
hälsoutmaning. Varje samhälle har sina
hälsosamma livsstilsmöjligheter och utmaningar.
Det som många lokalsamhällen bara kan sträva
efter genom resurser, kan kompenseras genom
innovation och frivillig ansträngning.
Föreläggandet skall beskriva hur ett samhälle
ställer samman bevis av forskning och
förståelse för samhällets hälsovårdsutmaningar.,
tillsammans med en strategi för att möta dessa
identifierade utmaningar. En beskrivning av
faciliteter och aktivitetsprogram, och lämpliga
redogörelser över deras effektivitet, skall också
göras. Det kommer att krävas bevis för att
samhället anammar ett holistiskt synsätt på de
olika välmående faktorerna. Se exempel på
listan nedanför:
• Identifierade mentala och fysiska hälsofrågor
• Fattigdom, brist på arbete och stöd
• Brottslighet och rädsla för brottslighet
• Aktivitetsnivåer och passiva
rekreationsmöjligheter
• Diet
• Droger, alkohol och tobaksanvändning
• Mobilitet och transport
• Kulturella möjligheter
• Utbildning och life long learning
• Bostäder
• Allmänhetens belåtenhetsnivåer
Föreläggandet skall beskriva de besläktade
tillvägagångssätten som påverkar framgången
i att förbättra hälsan i samhället. Referens
skall göras till initiativ med mål att förbättra
tillgänglighet, innehållsrikhet och jämställdhet,
samråd och engagemang, partnerskapsarbete
och det målinriktade tillvägagångssätt som
används i marknadsföring och reklam.
6. Strategisk Planering
Denna sektion skall demonstrera hur samhället
avgör sin framtid, och vilka planerings processer
som är utarbetade, och hur de passar ihop för
att skapa handlingsplaner som levererar de
fastställda resultaten som samhället önskar
sig. En känsla av hierarki i planerna eller i
själva strategierna skall påvisas. Likväl skall
det påvisas att planerna blir realiserade,
genom en årsplanering tillsammans med en

redogörelseprocess.

Registreringsformuläret.

Bevis behövs också för att medlemmarna i
lokalsamhället stöder den strategiska riktningen
och har möjlighet att bidraga till den.

4. Finalpresentationerna
Om, vid Interim Bedomömningsprocessen, ditt
samhälle har blivit utvalt bland Finalisterna i
LivCom Awards, finns det några viktiga punkter
du bör tänka på:

Förutsättningen för att på ett framgångsrikt
sätt, kunna leverera ett balanserat program
med hög målsättning, utveckling och service,
börjar för varje samhälle, ofrånkomligen, med
att ha en tydlig vision av hur man vill att ett
drägligt samhälle ska se ut. En tydlig indikation
är nödvändig för att visa hur denna vision är
utarbetad, och därefter integrerad i en rad planer
eller strategier, både på kort sikt så som på lång
sikt, med redogörelseprocesser.
Hierarkin av planeringar som säkerställer hur
de relaterar till de ursprungliga visionerna,
måste förklaras, samt hur de är ansedda som
individuella element av en bredare plan, och
mekanismerna som säkerställer att de samlade
åsikterna i det lokala samhället är tillräckligt
reflekterade i de slutgiltiga planerna.
Det skall påvisas att det finns ett samband
mellan planerna och strategierna och vad som
egentligen är levererat. En indikation skall också
visa på både framsteg och flexibilitet i att hålla
planerna relevanta till samhällets behov.
DOMARPANELEN:
Den Internationella Domarpanelen består av
miljö och landskapsexperter, som komme
att arbeta i tremannalag för att bedöma
Kategorierna A, B, C och D, och som
sexmannalag för att bedöma i Kategori E.
1. Registrering
Fyll i Registreringsformuläret på sidan 4
och skicka till The International Awards for
Liveable Communities, inom datumet på
Registreringsformuläret.
2. Skriftligt Föreläggande
Det inledande skriftliga Föreläggandet skall
bestå av:
• Högst 4.500 ord på Engelska – icke inberäknat
rubriker, tabeller etc.
• Högst 24 fotografier, som skall rubriksättas och
dateras.
Föreläggandet skall visa hur ditt samhälle ställer
sig till varje, ovan utsatt kriterium. Definitionen
av ett samhälle är hela området som är
administrerat av samhället.
Varje Bedömningskriterium medför samma
poäng.
Inom datumet på Registreringsformuläret,
Samhällen som registrerar sig för att deltaga
i kategorier A, B, C och D i LivCom Awards,
måste tillhandahålla 4 kopior av det Skriftliga
Föreläggandet. Tävlingsbidrag i kategori E måste
tillhandahålla 7 kopior. Skriftliga Förelägganden
skall skickas till LivCom Head Office, på
adressen som står på Registreringsformuläret.
Elektroniska föreläggningar kan inte
accepteras
3. Bedömning
Domarpanelen kommer att granska varje
föreläggande vid Interim Bedömningsstadiet,
och kommer att välja ut samhällen från varje
befolkningskategori för att göra en Presentation
vid LivCom Awards Finals, som kommer
att hållas på plats och datum, nämnt på

• Högst tre personer från ditt samhälle kommer
att få göra Presentationen, plus en tolk om så
behövs.
• Presentationer skall göras på Engelska.
• Befolkningkategorier A, B, C och D
Presentationer får ej överskrida 40 minuter,
och kan få inkludera en DVD, som också skall
vara på Engelska, och får ej vara längre än 12
minuter. Befolkningskategori E Presentationer
får ej överskrida 60 minuter.
Lämpligt material kommer att tillhandahållas.
• Samhällen kommer att tillåtas använda visuella
hjälpmedel som t. ex PowerPoint (ett LCD
projektionssystem kommer att tillhandahållas)
under sin Presentation. Annan utrustning
skall tillhandahållas av samhällena själva.
LivCom Awards tar inget ansvar för prestandan
av utrustning som ej har tillhandahållits av
Organisatörerna.
• Vid slutet av varje Presentation kommer
Domarna att ställa frågor. Om hjälp av en tolk
behövs under frågoperioden, måste du hålla
med tolk, och extra tid kommer att beviljas

Whole City Awards

Invitation to Host
The LivCom Awards

Registration to be completed by 31st May 2011
Please complete in capitals in black
Community: .......................................................................................................................
Contact person: all contact will be with person named below
Title:

(Dr Mr Mrs Miss Ms etc.)...................................................................................................

Family name/Given Name: ................................................................................................

The Board of The International
Awards for Liveable Communities
will soon be considering the
venue of future Finals. If your
Community would like to be
considered as a future venue,
contact The International Awards
for Liveable Communities at the
address below.
KEY DATES
Final Registration Date
31st May 2011
Submissions to be received by
30th June 2011

Job title: .............................................................................................................................

Finals in Songpa, Korea
27th – 31st October 2011

Address: ............................................................................................................................

OBSERVERS
If your Community does not enter
the LivCom Awards, you may
attend the Finals as an individual
or as a Representative of your
Community and participate in all
of the Finals Weekend activities.
For details contact the LivCom
office.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Country/Postcode: ...........................................................................................................
Telephone: (including full codes) ..............................................................................................
Fax: ....................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................
Community Web Address: ................................................................................................
Average daytime population:............................................................................................
I wish to register the intention of the community shown above to participate in The
International Awards for Liveable Communities in the category indicated below:
Category

Average Daytime Population

A

Up to 20,000

B

20,001 – 75,000

C

75,001 – 150,000

D

150,001 – 400,000

E

Over 400,000

Please tick box

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition and in
these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Signature

Date

PLEASE RETURN TO:

The International Awards
for Liveable Communties
Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS
Tel/Fax:
+44 (0) 118 946 1680
E-mail:
info@livcomawards.com
Web:
www.livcomawards.com
Press office
E-mail: livcompress@
btinternet.com

Project Awards
Målet med Environmentally Sustainable Project
Awards är att känna igen innovativa Projekt som
demonstrerar hållbarhet och miljömedvetenhet,
och har en positiv inverkan på det lokala
samhället och miljön.

i sin egen utveckling. Inslag i denna sektion
skall inkludera, integration, utveckling,
tillfredsställelse resurser och involvering.

Lämpliga Projekt:

Projektet ska kunna demonstrera troliga
positiva fördelar med en hälsosammare
livsstil för individer inom Projektet. Sådana
lämpliga hälsorelaterade förbättringar, kan
kanske inkludera tillhandahållandet av ny
eller renoverad utrustning och/eller faciliteter,
nya aktivitetsprogram riktat till tätbefolningen
generellt, eller till specifika grupper och
forskningsprogram, som är inriktade på
att undersöka hälsoproblem. Nyckeln till
framgång av olika förslag, kommer att bli hur
mätbara resultaten är efter introduktionen av
livsstilsinitiativen.

Lämpliga Projekt är sådana som har blivit
färdiga inom de två senaste åren, eller sådana
som i stort sätt är klara. Projekt kan vara från
den offentliga sektorn, den privata sektorn, eller
från partnerskap av båda. Mer än ett Projekt får
deltaga.
LivCom erkänner att inte alla av de följande
Bedömningskriterium kommer att vara
passande till alla Projekt. Där ett särskilt
kriterium eller en del av ett kriterium inte är
passande till ett Projekt, kommer Projektet inte
att bli bestraffat. Emellertid, ett Projekt måste
rikta sig till alla Kriterier relevanta till Projektet.
1. Förbättring av de Naturliga och
Uppbyggda Landskapen:
Landskap i sammanhanget LivCom Awards, är
aspekterna av Staden och Stadsbilden, som
skapar en miljö förstärkt av hortikulturella och
infrastrukturella designs. Föreläggandet skall
beskriva huvudsärdragen eller visionen av
Projektets landskap, och visa hur byggandet av
landskap i ett Projeket har bringat samman alla
de tydliga inslag, både uppbyggda och naturliga
så att det etableras en tilltalande relation mellan
det uppbyggda och det naturliga landskapet.
Denna sektion skall demonstrera hur landskapet
i Projektet genererar medborgerlig stolthet,
förenklar trivsamma aktiviteter och förbättrar
livskvalitén.

5. Hälsosam Livsstil:

Denna sektion skall demonstrera användandet
av känsliga och kreativa planeringsmetoder för
skapandet av ett hållbart Projekt. Det skall visas
hur planeringsprocesser är utvecklade och hur
de skapar handlingsplaner som levererar det
fastställda resultatet som önskas. En känsla av
hierarki i planerna eller i själva strategierna skall
påvisas. Likväl skall det påvisas att planerna blir
realiserade, genom en årsplanering tillsammans
med en redogörelseprocess. Bevis behövs
också för att medlemmarna i samhället där
Projektet äger rum, stöder den strategiska
riktningen och har möjlighet att bidraga till den.
DOMARPANELEN
Den Internationella Domarpanelen består av
landskap och miljövårdsexperter.
Registrering:

Denna sektion skall demonstrera hur Projektet
visar den unika kulturen i det kringliggande
samhället, eller samhället omfamnat av
Projektet, genom erkännande av sina språk, sin
konst, sina hantverk och kulturella engagemang,
och där det är relevant, hur det skyddar sitt
kulturarv, både när det gäler byggnader och
monument, sina andliga eller historiska platser/
evenemang.

Fyll i Registreringsformuläret på sidan 6 och
medsänd Registreringsavgift betalbar till The
International Awards for Liveable Communities,
inom datumet nämnt på Registreringsformuläret.

Denna sektion skall demonstrera hur Projektet
har adopterat innovativa, miljökänsliga metoder
och följer upp initiativ som resulterar i en
hållbar miljövård. Bevis skall vara inkluderat,
som demonstrerar hur Projektet är involverat
i ansträngningar att applicera en hållbar
utveckling, och marknadsföra bästa praxis
som leder till utveckling, bevarande, och vård
av miljön. Detta skall inkludera en förbättring
av kvalitén på luft, vatten och mark, biologisk
mångfald, en reduktion i växthusgasutsläpp,
och ett minskat förbruk av naturresurser, genom
användning av alternativa material och källor för
energi och återvinning.
4. Samhälle Engagemang och
Självbestämmande:
Denna sektion skall demonstrera metoden
och sättet av pågående involvering av
individer, grupper och organisationer i
planeringen, utvecklingen och förvaltningen
av Projektet, och hur det är bemyndigat och
reagerar på möjligheten att vara involverad

Om, vid Interim Bedomömningsprocessen,
ditt Projekt har blivit utvalt bland Finalisterna i
LivCom Awards, finns det några viktiga punkter
du bör tänka på:
•

Högst två representanter från Projektet får
göra Presentationen.

•

Presentationer skall vara på Engelska.

•

Presentationer får vara upp till 30 minuter
och får inkludera en dvd på upp till 6
minuter, som också skall vara på Engelska.
Lämplig utrustning kommer att
tillhandahållas.

•

Presentatörerna kommer att tillåtas
använda visuella hjälpmedel som t. ex
PowerPoint, (ett LCD projektionssystem
kommer att tillhandahållas) under
sin Presentation. Annan utrustning skall
tillhandahållas av Presentatörerna själva.
LivCom Awards tar inget ansvar för
prestandan av utrustning som ej har
tillhandahållits av Organisatörerna.

•

Vid slutet av varje Presentation kommer
Domarna att ställa frågor. Om hjälp av en
tolk behövs under frågoperioden, måste du
hålla med tolk, och extra tid kommer att
beviljas.

6. Strategisk Planering

2. Konst, Kultur och Kulturarv:

3. Miljöbetingad Bästa Praxis:

Finalpresentationerna

Fyra kopior av de Skriftliga Föreläggandena,
som får innehålla högst 3.000 ord och inte
innehålla mer än tio fotografier, skall skickas
till LivCom Head Office, till adressen, och inom
datumet som står på Registreringsformuläret
Det Skriftliga Föreläggandet skall påvisa hur
Projektet relaterar till samtliga
ovannämnda kriterier.
Elektroniska förelägganden kan inte
accepteras.
Bedömning
Domarpanelen kommer att granska varje
föreläggande vid Interim Bedömningsstadiet,
och kommer att välja ut Projekt för att bli
Presenterade vid LivCom Finals, som kommer
att äga rum på plats och datum, nämnt på
Registreringsformuläret.

Project Awards

Invitation to Host
The LivCom Awards

Registration to be completed by 31st May 2011
Please complete in capitals in black
Project: ..............................................................................................................................
Contact person: all contact will be with person named below
Title:

(Dr Mr Mrs Miss Ms etc.)...................................................................................................

Family name/Given Name: ................................................................................................
Job title: .............................................................................................................................
Address: ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Country/Postcode: ...........................................................................................................
Telephone: (including full codes) ..............................................................................................
Fax: ....................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................

The Board of The International
Awards for Liveable Communities
will soon be considering the
venue of future Finals. If your
Community would like to be
considered as a future venue,
contact The International Awards
for Liveable Communities at the
address below.
KEY DATES
Final Registration Date
31st May 2011
Submissions to be received by
30th June 2011
Finals in Songpa, Korea
27th – 31st October 2011
OBSERVERS
If your Community does not enter
the LivCom Awards, you may
attend the Finals as an individual
or as a Representative of your
Community and participate in all
of the Finals Weekend activities.
For details contact the LivCom
office.

Project Web Address:........................................................................................................
I wish to register the above Project in The International Awards for Liveable
Communities, Environmentally Sustainable Project Awards
If the Project is entered in conjunction with a Whole City registration,
no Registration Fee is payable.
If the Project entered is not associated with a Whole City registration,
a Registration fee of £200 is payable
I would like to pay by:Direct credit to Barclays Bank, A/C The International Awards for Liveable
Communities, sort code 20-71-03, A/C 10672548, Pangbourne Branch, P.O. Box 27
Reading RG1 2HD, UK.
IBAN code GB 33 BARC 2071 0310 6725 48 SWIFT code BARC GB 22
VISA/Mastercard/American Express. (delete as appropriate)
Please debit my account
PLEASE RETURN TO:

Expiry date

Security code

Enclosed cheque/bankers draft to the value of £................. sterling,
payable to The International Awards for Liveable Communities.
Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition and in
these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Signature

Date

Projects may be sponsored by the Public or Private Sector or a partnership of both.
To enter more than one Project - please photocopy Registration Form.

The International Awards
for Liveable Communties
Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS
Tel/Fax:
+44 (0) 118 946 1680
E-mail:
info@livcomawards.com
Web:
www.livcomawards.com
Press office
E-mail: livcompress@
btinternet.com

Benefits of participating in the LivCom Awards

COMMUNITIES AND PROJECTS PREVIOUSLY AWARDED FIRST PLACE
2002 and 2003 Awards – see the LivCom web site
2004
Category A
Annapolis Royal, Canada
Category B
Qian Dao Hu, P.R. China
Category C
Rhein-Hunsruck-Kreis, Germany
Category D
Stadt Munster, Germany
Category E
City of Honolulu, USA
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape
Coffs Harbour,
Australia
Heritage Management
Changshu, P.R. China
Environmentally Sensitive Practices City of Tshwane,
S.Africa
Community Involvement
Nieuwlande
Netherlands
Planning for the Future
Port Moody, Canada
Bursary Award:
Celje, Slovenia
PROJECTS:
Natural

Built
Special Award:

Mission Hills Golf Resort,
Shenzhen, P.R. China
Growling Frog Public Golf
Course, Whittlesea, Australia
Riviera Garden, Shanghai
Shimao Group
Saint-Michel Environmental
Complex, Montreal, Canada

2005
Category A
Dungannon, Ireland
Category B
Erandio, Spain
Category C
Songjiang, P.R. China
Category D
Coventry, England
Category E
Tshwane, South Africa
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape
Whittlesea, Australia
Heritage Management
Pilsen, Czech Repub.
Environmentally Sensitive Practices City of Westminster, USA
Community Sustainability
Tshwane, S.Africa
Planning for the Future
Whistler, Canada
Bursary Award:
Kecskemet, Hungary
PROJECTS:
Natural
Built

Glenridge Quarry Naturalization
Site, Niagara, Canada
Oriental Hawana, Guangzhou,
P.R. China

2006
Category A
Dungannon, Ireland
Category B
Brasschaat, Belgium
Category C
Gateshead, England
Category D
Waikatere, New Zealand
Category E
Dongguan, P.R. China
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape
Muskiz, Spain
Heritage Management
Dongguan, P.R. China
Environmentally Sensitive Practices Randwick, Australia

Community Sustainability
Healthy Lifstyle
Planning for the Future
Bursary Award:
PROJECTS:
Natural
Built
2007
Category A
Category B
Category C
Category D
Category E

Randwick, Australia
Floraland Sunny Lido, P.R. China
Clonakilty, Ireland
Kladno, Czech Republic
Ipswich, Australia
Malmo, Sweden
Twujun District, Changzhou,
P.R. China

Criteria Awards:
Community Sustainability
Enhancement of the Landscape
Heritage Management, Manukau
Environmentally Sensitive Practices
Healthy Lifestyle
Planning For the Future
PROJECTS:
Natural
Built
Built (P.R. China)
Bursary Award:
Personal Award:

Ucleulet, Canada
Meilin P.R. China
Whittlesea, Australia
Abuja, Nigeria

St Walburg, Canada
Lyon, France
New Zealand
Gran Canaria, Spain
Richmond, Canada
St Cloud, USA

Dorothy Nyembe Education Centre,
Johannesburg, South Africa
King Abdulaziz Historical Centre,
Riyadh, Saudi Arabia
Beijing Riverside, P.R. China
Greening of Soweto, Johannesburg
Wang Shi, P.R. China

2008
Category A
Greystones, Ireland
Category B
New Plymouth, New Zealand
Category C
Broadland, England
Category D
Changxing, P.R. China
Category E
Municipality of York, Canada
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape
Nieuwpoort,Belgium
Heritage Management
Ogema, Canada
Environmentally Sensitive Practices
Community Involvement
New Plymouth,
New Zealand
Healthy Lifestyle
Newark on Trent
England
Planning for the Future
Johannesburg,
South Africa
PROJECTS:
Natural
New Plymouth, New Zealand - Coastal Walkway
Built
Dongguan, P.R. China - The World is Mine
Bursary Award:
Broadland, England - Stairway
Newark on Trent, England
- Health for All
Personal Award:
Bob Harvey, New Zealand

2009
Category A
Gibsons, Canada
Category B
Newark on Trent, England
Category C
Melville, Australia
Category D
Shilong, P.R. China
Category E
Dalian, P.R. China
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape
Jihlava,
Czech Republic
Heritage Management
Broadland, England
Environmentally Sensitive Practices Canada Bay,
Australia
Community Sustainability
Melville, Australia
Healthy Lifestyle
Newark on Trent,
England
Planning For the Future
Gibsons, Canada
PROJECTS:
Natural
Built
Bursary Award:
Personal Award:
Special Award:

Schwalm-Eder-Kreis, Germany
– 100 Steps to Global Protection
Beijing, P.R. China
– Hopson No8 Royal Park
Chrudim, Czech Republic –
Regeneration of Recreation Area
Liang Guoying, P.R. China
Shen Ruiqing, P.R. China

2010
Category A
Emly, Ireland
Category B
Chrudim, Czech Republic
Category C
Norwich, England
Category D
Odense, Denmark
Category E
Wuxi, P.R. China
Special City Award: Medellin, Colombia
Criteria Awards:
Enhancement of the Natural
and Built Landscape
Odense, Denmark
Arts, Culture and Heritage
Dongcheng,
P.R. China
Environmental Best Practice
Wuxi, P.R. China
Community Sustainability
Porirua,
New Zealand
Healthy Lifestyle
Chrudim,
Czech Republic
Strategic Planning
Portland Region,
USA
PROJECTS:
Natural
Johannesburg, South Africa
Built
Vancouver, Canada
Socio-Economic
Porirua, New Zealand
Special Project Award:Norwich, England
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