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إن مدينة العين بدولة االمارات العربية المتحدة لتفخر
مدير عام بلدية المدينة فإنن أرحب باحتضاننا لهذه المناسبة الت
 و الت جاءت نتيتة لم2101  الفضية للعامLivCom بتازةة
الممارسااات و المعااايير العالميااة و إبااراا وجااةا اولااة االمااارا
المشاركات و التاةازة التا تتارج أهادا حكةماة أباةيب لتص
فرصة لتقدير جهةا القازمين علل مدينة العين من مؤسلات حك
لما قدمته من مشاري حيةية و متميةة وةل اللنةات المانية
.من التقدير علل كا الملتةيات العالمية
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كان أورهاا
 التةازةInternational
 لقد حظيت مدينة العين بالعديد منAwards for Liveable Communities 2012
The
 باإلنافة لتازةة الذكاء الت2100 التراث العالم اإلنلان للعام
(ة المعلةمThe
الخاصة بتقنيLivCom
2100  – انترغراAwards)
معرض هيكلاغةن

إننا و من وةل رؤية بلدية مدينة العين ف تحقيق التمي
Al Ain City i de Forenede Arabiske Emirater er stolt af rollen som værtsby for ”LivCom Awards 2012” (International Awards for Liveable
الحديية و المماش و المةعب و األحياء اللكنية الملتدامة و ال
Communities). Som administrerende direktør for Al Ain Kommune byder jeg LivCom Awards velkommen og kan samtidig tilføje denne
 و إشراك المتتم فيما نهدCSR مبدأ الملؤولية االجتماعية
seneste præstation til listen over Al Ains præstationer, der omfatter tildelingen af LivCom 2010 Silver Award for byens velfærdsprogrammer,
som efterlever de højeste internationale standarder og praksisser.
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 معاييرtræder De Forenede Arabiske Emirater frem i det internationale forum, og de afspejler
Awards
og AlفهAin
Citys
deltagelse
القبيعة الخة
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مةيتا
بذلك
لتكةن
,
الذهبية
الصحراء
samtidig Abu Dhabi-regeringens målsætning om at høre til blandt de fem mest anerkendte regeringer på verdensplan. Dette giver os
lejlighed til at påskønne indsatserne fra de personer, som generelt har ansvaret for Al Ain Citys offentlige og halvoffentlige institutioner,

2 الحيةيةog
متتمعات
جازةة
حيث تتمعنا
فوهة بكlivsnødvendige og ansete projekter i løbet af de seneste år. Dette ansporer til fortrinlighed og giver
især Al الAin
Kommune,
for deres
samtidig byen mulighed for at opnå yderligere anerkendelse på internationalt plan.

Al Ain City har vundet flere priser, hvoriblandt den seneste var UNESCOs optagelse af byen som den første Emirat-lokalitet på World
Heritage List i 2011 og desuden prisen for teknologisk intelligens blandt regeringsorganisationer på Hexagon Intergraph-messen i 2011.
Hvad angår Al Ain Kommunes visioner om professionel fortrinlighed og en bæredygtig udvikling, da arbejder vi på at gennemføre
ansete projekter, herunder moderne infrastruktur, fortove, legepladser og bæredygtige boligkvarterer. I mellemtiden leveres omfattende
kommunale serviceydelser til indbyggernes boliger. Vi tilslutter os også princippet om et fælles socialt ansvar ”CSR” og inddrager
fællesskabet i vores målsætninger om at forbedre serviceydelserne og levere velfærd.
Turisme, kulturel arv, klima og sikkerhed udgør fundamenterne for Al Ain City, ”Oasernes by”, hvilket gør den til en by med sofistikerede,
internationale standarder, hvor den stolte fortid kombineres med en strålende nutid. Det er en by omgivet af knejsende bjerge, vide
sletter, grønne parker og gyldent sand. Al Ain er en harmonisk blanding af storslået natur og byliv.
De bydes
hermed
حتياتي
 معvelkommen til LivCom 2012, som vil blive afholdt i byen fuld af forandring og skønhed.

 مطر حممد النعيمي/ الدكتور
مدير عام بلدية مدينة العني

Venlig hilsen

Dr. Matar Mohammed Al Nuaimi
Administrerende direktør for Al Ain City Kommune

Dr. Matar Mohammed Al Nuaimi
General Manager of Al Ain City Municipality

Kun lokalsamfund, der tilmelder sig Whole City-delen af The International Awards
for Liveable Communities er berettigede til at ansøge om en Bursary Award på op til
£10.000.
•

Bidraget skal tiltrække matchende finansiering på op til £10.000;
men de totale omkostninger må ikke overstige £20.000. Et detaljeret
budget skal vedlægges Bursary-ansøgningen.

•

Der uddeles en Award til et bidrag, der fremmer målet at skabe et
attraktivt lokalsamfund, og opfylder ét eller flere af Bedømmelseskriterierne i
The International Awards for Liveable Communities.

•

Der er ikke nogen begrænsninger for typen af bidrag, f.eks.
konstruktion, uddannelse, teknisk udveksling, research osv.

•

Bidraget skal være afsluttet senest tolv måneder efter The Award.

•

Af ansøgningerne skal fremgå samtlige oplysninger om baggrunden
for bidraget, bidragets hovedtræk og formål samt forventet resultat
af projektet.

•

Ansøgere skal fremsende tre kopier af bidraget, der ikke må
overstige 3.000 ord, ud over diagrammer, billeder, budget m.v.

•

Den tildelte pris udbetales ved projektets afslutning ved en
ceremoni, om muligt på projektstedet.

•

Modtagere af en Bursary Award vil skulle aflevere en artikel
på mellem 800 og 1.000 ord sammen med billeder, der fortæller om
projektet, med henblik på offentliggørelse i nyhedsbladet Ifpra World.

•

Ansøgninger skal være registreret på den sidste dag for registrering
i Whole City Awards-delen.

•

Der er ingen begrænsninger i antallet af Bursary Awards-bidrag,
som et lokalsamfund kan indsende til LivCom Bursary Award.

•

Et antal Bursary Awards-modtagere vil blive inviteret til at give
en præsentation ved LivCom-Finalen. Praktiske forhold vedr.
disse Præsentationer vil blive meddelt på samme tid som invitationen til
deltagelse 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
The LivCom Awards er den eneste Konkurrence
i verden for lokalsamfund med fokus på
miljøforvaltning og skabelsen af attraktive samfund.
Formålet med The LivCom Awards er at fremme
best practice, innovation og ledelse med henblik på
at tilbyde et dynamisk og miljømæssigt bæredygtigt
lokalsamfund, som forbedrer livskvaliteten.
Deltagelse i The LivCom Awards giver dit
lokalsamfund en stærkere international profil samt
en mulighed for at lære International Best Practice
inden for lokal miljøforvaltning.
The LivCom Awards omfatter fem
befolkningskategorier. Lokalsamfund
sammenlignes ikke med andre i den pågældende
befolkningskategori, men bedømmes ud fra
bedømmelseskriterierne i forhold til deres indsats
inden for det kulturelle, politiske, økonomiske,
geografiske og klimamæssige
miljø, de befinder sig i.
BEDØMMELSESKRITERIER
Lokalsamfund af forskellig størrelse og i
forskellige kulturer har forskellige strukturer
og ansvarsområder. Hvis der, inden for et
Bedømmelseskriterium, er et aktivitetsområde, som
ikke er lokalsamfundets direkte ansvarsområde,
forventets det både i den Skriftlige Tilmelding
og i Finale-fasen af Awards-forløbet, at det
demonstreres, hvordan lokalsamfundet gør brug
af muligheder for at påvirke politikkerne på disse
områder.
1. Forskønnelse af Byrummet - samspil mellem
Natur og Bebyggelse:
Landskabsarkitektur i forbindelse med the Awards
vedrører den del af Byrummet, der skaber et
forbedret miljø via park- og infrastrukturanlæg.
Det indsendte Tilmeldingsmateriale bør
beskrive nøgleelementerne i eller visionerne
for lokalsamfundets landskabsarkitektur, og
demonstrere, hvordan landskabsarkitekturen i
et lokalsamfund har samlet alle de forskellige
elementer, både konstruerede og naturlige, med
henblik på at skabe et harmonisk forhold mellem
det konstruerede og det naturlige landskab.
LivComs dommere vil søge dokumentation for
beskyttelsen af den naturlige arv og af økologisk
vigtige områder, biodiversitet og introduktion
af vegetation i mere vanskelige miljøer. Dette
afsnit skal demonstrere, hvordan landskabet i dit
lokalsamfund er blevet forbedret med henblik på
at skabe et miljø, som borgerne kan være stolte
af, og som fremmer behagelige fritidsoplevelser og
forbedrer livskvaliteten i dit lokalsamfund.
Det naturlige og konstruerede landskab er det
fundamentale kriterium for bæredygtighed og
synlighed inden for det bredere område af et
bystyres politikker, og relaterer sig til bevarelsen,
skabelsen og forvaltningen af et bæredygtigt
samfund. Bæredygtighed i denne kontekst
demonstreres via landskabet og arvens hidtidige,
nutidige og fremtidige tilstand, skabt for at fremme
et beboeligt lokalsamfund. Som følge af deres
samfundsmæssige og fysiske eksistens, forventes
landskabsmæssige elementer at bidrage til et
lokalsamfunds bæredygtighed, og er landskabets
redskaber og infrastruktur, som må forvaltes for at
skabe en bæredygtig baggrund for lokalsamfundets
politikker.
Man bør se landskabsforvaltning bør ses i et
holistisk perspektiv, der profilerer forvaltningsfilosofien, individuelle fremgangsmåder og

resultatet af en evalueringsproces, der indbefatter
lokalbefolkningens syn på forholdene. Hvad
angår det Naturlige landskab bør dette omfatte
sådanne praktiske forhold som biodiversitet,
plantning af oprindeligt hjemmehørende arter,
grøn affaldshåndtering, træplantning etc. og hvad
angår det Konstruerede landskab forskønnelse af
vej, diverse former for udstyr til veje som bænke
og belysning, kunst i byrummet, parker, haver og
pladser etc.
Det indsendte Tilmeldingsmateriale bør omfatte
alle aspekter, der er nødvendige for at demonstrere
den bæredygtige forvaltning af landskabet,
herunder numeriske, statistiske, grafiske og andre
data, der belyser resultaterne af de anvendte
fremgangsmåder.
2. Kunst, Kultur og Arv:
I dette afsnit skal demonstreres, hvordan
lokalsamfundet værdsætter og udtrykker dets egen
unikke kultur via anerkendelse af dets sprog, dets
unikke kunst og håndværk og kulturelle skikke i
dets dagligliv, og hvordan det værdsætter arven
såvel i bygninger og monumenter som i religiøse
steder eller historiske begivenheder gennem
anerkendelse, fortolkning og beskyttelse. Dette
kan gælde for oprindelige kulturer eller for nye
individuelle kulturer i multikulturelle befolkninger.
Festivaler og begivenheder fejrer ofte disse
dimensioner eller bliver selv del af kulturen. Den
bør demonstrere, hvordan disse grupper inkluderes
generelt i samfundet. LivCom søger at vurdere,
hvor godt kunsten i alle dens former generelt bliver
opmuntret og anerkendt via offentlig fremvisning,
lokale festligheder og støtte.
Udviklingen af en fornemmelse af ”hvem vi er
som mennesker” er ofte en kilde til stolthed i
lokalsamfundet og et niveau for tryghed i forhold
til vores placering og os selv følelsesmæssigt.
Lokalsamfund differentierer sig fra hinanden
gennem kulturel udvikling, etnicitet, historie og
dagliglivets skikke. Dette er med til at skabe den
åndelige dimension ved lokalsamfundet, inden for
hvilken mennesker føler sig sig trygge, og hvor
deres liv får mening, relevans og berigelse.
Man bør beskrive den opmærksomhed, der
vies bygninger og monumenter, der afspejler
lokalsamfundets kultur over tid, og hvordan disse
strukturer bevares og fortolkes.
Det indsendte Tilmeldingsmateriale bør også
beskrive, hvordan disse elementer er en del af
offentlige udstillinger, begivenheder, fortolkende
centre og programmer; kort sagt hvordan
lokalsamfundet støtter den fortsatte anerkendelse
af disse arvemæssige anerkendelser af
traditionelle, eller eventuelt indfødte, kulturer og
hvordan de optager nye.
Lokalsamfund forandrer sig over tid med hensyn
til gængse skikke og sammensmeltningen med
nye kulturer. Den udstrækning, hvori nye kulturer
optages, påvirker også livskvaliteten og de nye
lokalsamfund selv. Lokalsamfunds handlinger kan
føre til isolation eller inklusion af disse kulturer,
efterhånden som de både tilpasser sig til og
påvirker deres nye omgivelser.
Lokalsamfund udtrykker sig også gennem kunsten
i alle dens former. Oplevelse af kunst påvirker
menneskers fornemmelse af åndelig tilfredsstillelse,
og er i sin kunstneriske form ofte et udtryk for en
lokal smag.
3. Best Practices på Miljøområdet:
Dette afsnit bør demonstrere, hvordan
lokalsamfundet har indført innovative metoder
og procedurer, der tager hensyn til miljøet,
og at man arbejder med initiativer, der fører
til bæredygtig forvaltning af miljøet. Man bør

inkludere dokumentation, der demonstrerer, at
lokalsamfundet er involveret i bestræbelser for
bærbar udvikling i praksis, og for at fremme best
practices, der fører til udvikling, bevaring og
beskyttelse af miljøet. Dette omfatter forbedring af
luft-, vand- og jordkvaliteten, biodiversitet, reduktion
i udledningen af drivhusgasser og forbruget af
naturressourcer via brug af alternative materialer
og energikilder og genbrug.
Best Practices er eksempler på fremragende
bidrag til forbedring af nærmiljøet. Det indsendte
Tilmeldingsmateriale bør beskrive succesfulde
initiativer, som har en påviselig og håndgribelig
virkning på forbedringen af menneskers livskvalitet,
og som er resultatet af effektive partnerskaber
mellem sektorer af såvel det offentlige og det
private som af civilsamfundet, idet disse er
samfundsmæssigt, kulturelt, økonomisk og
miljømæssigt bæredygtige.
Man bør vedlægge dokumentation for Best
Practices, der bliver fremmet, og som bruges som
et middel til at forbedre den almene bevidsthed
om, hvad der virker; til at højne opmærksomheden
hos beslutningstagere på alle niveauer og hos
offentligheden vedrørende mulige løsninger
på fælles samfundsmæssige, økonomiske og
miljømæssige problemer; og til at dele og overføre
viden, ekspertise og erfaringer gennem netværk og
læring.
Eksempler på elementer, der bør beskrives, er
politikker for bæredygtig udvikling, programmer
for affaldshåndtering, reduceret vandforbrug
og bevarelse af vandressourcer, luftkvalitet,
energibesparelse og omstilling på energiområdet,
ressourcebesparende belysning og reduktion i
lys-forureningen. Ligeledes bør man også omtale
strategier for transport-området, reduktion i
udledningen af drivhusgasser og aktuelle aktiviteter
for at minimere den negative indflydelse på
klimaet og for at afbøde de uheldige følger af
klimaforandring.
4. Lokal Inddragelse og Indflydelse:
I dette afsnit skal man demonstrere metoden og
fremgangsmåden for fortsat involvering af individer,
grupper og Organisationer i planlægningen,
udviklingen og administrationen af lokalsamfundet,
og hvordan lokalsamfundet har indflydelse på
og forholder sig til muligheden for at involvere sig
i udviklingen. Dette punkt omfatter integration,
udvikling, trivsel, ressourcer og involvering.
Et velfungerende lokalsamfund vil ofte indbefatte
projekter og programmer, der højner det sociale
og intellektuelle niveau hos lokalsamfundets
medlemmer. Den måde, hvorpå professionelle
administratorer forholder sig til grupper og
individer i lokalsamfundet bør beskrives.
Involvering af lokalsamfundet kan afspejle sig
i initiativer som bevaringsprojekter, fortolkende
og vejledende programmer, oplysnings- og
uddannelsesprogrammer, støtte fra og involvering
af lokale forretningsdrivende og organisationer, og
lettelse af lokale arrangementer, festivaler, pengeindsamlinger og finansiel eller praktisk/materiel
støtte.
Mangfoldighed i inddragelsen af lokalsamfundet
på kommunalt, erhvervs- og individuelt niveau
er lige så vigtigt som graden af deltagelse i
beslutningsprocessen og i planlægningen af
initiativer og programmer.
Dokumentation for tilfredsstillende samråd med
lokalsamfundet, og graden af borgernes bidragen
med frivilligt arbejde er vigtig.
Lokalsamfund, store eller små, på land eller i

by, skal kunne demonstrere, hvordan innovative
strategier skaber et sammenhængende
lokalsamfund med indflydelse på egne forhold.

vedlægges for, at planerne er i gang med at blive
implementeret via en årlig plan sammen med en
evalueringsproces.

5. Sund Livsstil:

Det bør dokumenteres, at der er bred opbakning fra
lokalsamfundets borgere til den strategiske retning,
og at de har haft mulighed for at bidrage til denne.

I dette afsnit bør demonstreres en tydelig
forståelse af de sundhedsspørgsmål, der påvirker
lokalsamfund, underbygget af passende forskning
og et engagement i at skabe forbedringer. En
resultatliste vedrørende, hvad man har opnået i
forhold til at tackle disse spørgsmål, er nødvendig;
for eksempel med påvisning af de tilvejebragte
faciliteter og livsstilsprogrammer, der er rettet mod
forbedringer i lokalsamfundets sundhedstilstand.
Eksempler på kritisk gennemgang af den
vellykkede implementering af disse faciliteter
og programmer vil styrke troværdigheden af det
indsendte materiale vedrørende dette kriterium.
Kriteriet Sund Livsstil handler ikke kun om
individers psykiske og fysiske sundhed, det er en
holistisk vurdering af elementer, der lagt sammen
bidrager med en række af ”livskvalitets-faktorer”,
som igen fremmer en følelse af trivsel. At bygge
kunst- og fritidscentre uden tydelig berettigelse
eller formål anses ikke længere for acceptabelt.
Med begrænsede og ofte knappe ressourcer, skal
der være en berettigelse for at etablere en hvilken
som helst facilitet, og dette er ofte baseret på at
tilvejebringe en løsning på en konstateret social
eller sundhedsmæssig udfordring. Hvert enkelt
lokalsamfund har sine muligheder og udfordringer
hvad angår en sund livsstil. Det, som mange
lokalsamfund på grund af begrænsede ressourcer
kun kan drømme om, kan der kompenseres for
via innovation og en frivillig indsats. Det indsendte
Tilmeldingsmateriale bør beskrive, hvordan
lokalsamfundet indsamler forskningsdata og
forståelse af lokalsamfundets sundhedsmæssige
udfordringer, sammen med en strategi for at tage
fat på identificerede udfordringer. En beskrivelse
af faciliteter og aktivitets-programmer og passende
evalueringer af deres effektivitet bør også indgå.
Der påkræves dokumentation for, at lokalsamfundet
gør brug af en holistisk tilgang til diverse
trivselsfaktorer, som dem, der er listet eksempler
på nedenfor:
• Identificerede psykiske og fysiske
sundhedsspørgsmål
• Fattigdom, mangel på beskæftigelse og socialt
sikkerhedsnet
• Kriminalitet og frygt for kriminalitet
• Aktivitetsniveauer og muligheder for passiv
rekreation
• Kost
• Misbrug af narkotika, alkohol og tobak
• Mobilitet og transport
• Kulturelle muligheder
• Uddannelse og livslang læring
• Bolig
• Tilfredshedsniveau hos borgerne
Det indsendte Tilmeldingsmateriale bør beskrive
de indbyrdes relaterede tilgange, der påvirker,
hvor vellykket forbedringerne i sundhedstilstanden
i lokalsamfundet er. Man bør også referere
til initiativer, der har som mål at forbedre
tilgængelighed, inklusion og lighed, samråd
og engagement, partnerskab i arbejde og måltilgangen, der bruges i markedsføring og publicity.
6. Strategisk Planlægning:
Dette afsnit bør demonstrere, hvordan
lokalsamfundet bestemmer sin fremtid, og
hvilke planlægnings-procedurer, der er udviklet,
og hvordan de spiller sammen for at skabe
handlingsplaner for at levere de erklærede
resultater, som lokalsamfundet ønsker. En
fornemmelse af hierarki i planerne eller strategierne
selv bør demonstreres, og dokumentation

Basis for vellykket at levere et afbalanceret
og meget målrettet udviklingsprogram og
ydelser for et hvilket som helst lokalsamfund
begynder uundgåeligt med en tydelig vision for
lokalsamfundet og dets syn på , hvordan et virkelig
vellykket trivselsfremmende lokalsamfund ville se
ud. En klar tilkendegivelse af, hvordan denne vision
er udviklet, er nødvendig, og den er efterfølgende
integreret i et sæt af planer eller strategier for kort,
mellem og langt sigt, med evalueringsprocesser.
Man skal redegøre for hierarkiet af planer, der
sikrer, hvordan de relaterer sig til de originale
visioner, såvel som hvordan de ses som
individuelle elementer i en bredere plan og
mekanismerne, der sikrer, at de fælles opfattelser
i lokalsamfundet er tilstrækkeligt afspejlet i de
endelige planer.
Det bør påvises, at der er relevans mellem
planerne og strategierne og hvad der faktisk
leveres. Man bør også vise tegn på både fremskridt
og fleksibilitet,
hvad angår at holde planerne relevante i forhold
til lokalsamfundets behov. Nogle kulturer er mere
topstyrede end andre, og derfor vil de beskrevne
procedurer blive vurderet under hensyntagen til de
kulturer, hvori de anvendes.
BEDØMMELSESPANEL:
Det Internationale Dommerpanel består af fagfolk
inden for miljø- og landskabsforvaltning, som i tremands hold vil vurdere Kategorierne A, B, C og D,
og som et seks-mands hold vil vurdere Kategori E.
1. Registrering:
Udfyld Registreringsblanketten på side 4 og send
den til The International Awards for Liveable
Communities inden den dato, der er angivet på
Registreringsblanketten.
2. Skriftlig Tilmelding:
Den indledende, skriftlige tilmelding skal bestå af:
• Højst 4.500 ord på engelsk – ud over titler/
tabeller/overskrifter etc.
• Højst 24 billeder forsynet med billedtekst og dato
Af tilmeldingen skal fremgå, hvordan dit
lokalsamfund forholder sig til alle de ovenfor
nævnte kriterier. Et lokalsamfund defineres
som hele det område, der administreres af
lokalsamfundet.
Alle bedømmelseskriterierne betragtes som lige
vigtige.
Lokalsamfund, der registrerer sig i kategorierne
A, B, C eller D i The LivCom Awards, skal
indsendes fire kopier af tilmeldingen inden den
dato, der er angivet på Registreringsblanketten.
For registrering i kategori E indsendes syv kopier.
Det skriftlige Tilmeldingsmateriale skal sendes til
LivCom Head Office på adressen, der fremgår af
Registreringsblanketten.
Der kan ikke foretages elektronisk tilmelding.
3. Bedømmelse:
Dommerpanelet gennemgår hver enkelt tilmelding
i den Indledende Bedømmelsesfase, og udvælger
lokalsamfund fra hver befolkningskategori, der skal
foretage en Præsentation i The LivCom Awards-

finalerne, der afholdes på det sted og i det tidsrum,
der er angivet på Registreringsblanketten.
4. Finalepræsentationer:
Udvælges dit lokalsamfund til Finalen i The LivCom
Awards efter den Indledende Bedømmelsesfase,
skal du være opmærksom på følgende vigtige
punkter:
• Højst tre repræsentanter fra dit lokalsamfund
vil kunne foretage Præsentationen, samt om
nødvendigt en tolk.
• Præsentationer skal være på engelsk.
• Præsentationer må for Befolkningskategorierne
A, B, C, og D ikke overstige 35 minutter, og må
gerne inkludere digital video disk (dvd), ligeledes
på engelsk, af højst 10 minutters varighed. For
Befolkningskategorien E må Præsentationen ikke
overstige 55 minutter.
Der stilles passende udstyr til rådighed.
• Lokalsamfund må gerne anvende andre visuelle
hjælpemidler, f.eks. PowerPoint (en LCD-projektor
stilles til rådighed) under Præsentationen. Andet
udstyr må lokalsamfundet selv medbringe. The
International Awards for Liveable Communities
påtager sig ikke noget ansvar for driften og
funktionsdygtigheden af udstyr, der ikke er stillet til
rådighed af arrangørerne.
• Efter hver Præsentation stiller Dommerpanelet
spørgsmål. Hvis assistance fra en tolk er påkrævet
i forbindelse med udspørgnings-delen, skal du selv
sørge for en tolk og der tildeles ekstra tid.

Whole City Awards

Invitation to Host
The LivCom Awards

Registration to be completed by 31st May 2012
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: ................................................................................................
Job title: .............................................................................................................................
Address: ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Country/Postcode: ...........................................................................................................
Telephone: (including full codes) ..............................................................................................

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 2012
Submissions to be received by
30th June 2012
Finals in Al Ain,
United Arab Emirates
22nd – 26th November 2012
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.

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
Formålet med the Environmentally Sustainable
Project Awards er, at vise anerkendelse
til innovative Projekter, der demonstrerer
bæredygtighed og miljøbevidsthed, og som
har en positiv effekt på på lokalsamfundet og
miljøet.

af individer, grupper og Organisationer i
planlægningen, udviklingen og administrationen
af lokalsamfundet, og hvordan lokalsamfundet
har indflydelse på og forholder sig til muligheden
for at involvere sig i udviklingen. Dette punkt
omfatter integration, udvikling, trivsel,
ressourcer og involvering.

Finalepræsentationer:

Kvalificerede Projekter:

5. Sund Livsstil:

•

Kvalificerede projekter er enten projekter, der
er færdiggjort inden for de seneste to år, eller
sådanne, hvor en betydelig del er færdiggjort.
Projekterne kan være fra den offentlige sektor,
den private sektor, eller fra et samarbejde
mellem disse to. Der kan tilmeldes mere end ét
projekt.

Projektet bør kunne demonstrere tegn på, at
det fremmer en sund livsstil for individer internt
eller som besøger Projektet. Sådanne relevante
sundhedsrelaterede forbedringer kan være
tilvejebringelse af nyt eller renoveret udstyr/
faciliteter, nye aktivitetsprogrammer rettet
mod befolkningen generelt eller specifikke
målgrupper, eller forskningsprogrammer rettet
mod at udforske sundhedsmæssige spørgsmål.
Nøglen til succes for ethvert forslag er, hvor
målbare resultaterne må forventes at være efter
at livsstilsinitiativerne er introduceret.

Højst to repræsentanter fra Projektet vil
kunne afholde Præsentationen.

•

Præsentationer skal være på engelsk.

•

Præsentationerne må være af op til 30
minutters længde, og må gerne inkludere
en digital video disk (dvd), også på engelsk,
af ikke mere end 6 minutters varighed. Der
stilles fornødent udstyr til rådighed.

•

Repræsentanterne for Projektet må
gerne anvende andre visuelle hjælpemidler,
f.eks. PowerPoint (en LCD-projektor stilles
til rådighed) under Præsentationen. Andet
udstyr må Repræsentanterne selv
medbringe.

•

The International Awards for Liveable
Communities påtager sig ikke noget ansvar
for driften og funktionsdygtigheden
af udstyr, der ikke er stillet til rådighed af
arrangørerne.

•

Efter hver Præsentation stiller
Dommerpanelet spørgsmål. Hvis assistance
fra en tolk er påkrævet i forbindelse med
udspørgnings-delen, skal du selv sørge for
en tolk og der tildeles ekstra

LivCom erkender, at ikke alle af de følgende
Bedømmelseskriterier passer på alle Projekter.
Hvor et særligt Kriterium eller en del af et
Kriterium ikke er relevant for et Projekt, vil det
ikke trække ned i bedømmelsen af Projektet.
Imidlertid må det indsendte Tilmeldingsmateriale
for Projektet forholde sig til alle Kriterier, der er
relevante for Projektet.
1. Forskønnelse af Byrummet - samspil
mellem Natur og Bebyggelse:
Landskabsarkitektur i forbindelse med the
Awards vedrører den del af Byrummet,
der skaber et forbedret miljø via park- og
infrastrukturanlæg.
Det indsendte Tilmeldingsmateriale bør
beskrive nøgleelementerne i eller visionerne
for lokalsamfundets landskabsarkitektur, og
demonstrere, hvordan landskabsarkitekturen
i Projektet har samlet alle de forskellige
elementer, både konstruerede og naturlige, med
henblik på at skabe et harmonisk forhold mellem
det konstruerede og det naturlige landskab.
Dette afsnit skal demonstrere, hvordan
landskabet i Projektet er blevet forbedret med
henblik på at skabe et miljø, som man lokalt
kan være stolte af, og som fremmer behagelige
fritidsoplevelser og forbedrer livskvaliteten.
2. Kunst, Kultur og Arv:
I dette afsnit bør det demonstreres, hvordan
Projektet fremviser den unikke kultur i det
omgivende lokalsamfund, eller det fællesskab,
der er omfattet af Projektet, via anerkendelse
af dets historiske sprog, dets kunst, håndværk
og kulturel praksis og, hvor relevant, hvordan
det beskytter arven både i bygninger og
monumenter, dets åndelige og historiske steder/
begivenheder.
3. Best Practices på Miljøområdet:
Dette afsnit bør demonstrere, hvordan Projektet
har indført innovative metoder og procedurer,
der tager hensyn til miljøet, og at man arbejder
med initiativer, der fører til bæredygtig
forvaltning af miljøet. Man bør inkludere
dokumentation, der demonstrerer, at Projektet
er involveret i bestræbelser for bærbar udvikling
i praksis, og for at fremme best practices, der
fører til udvikling, bevaring og beskyttelse
af miljøet. Dette omfatter forbedring af luft-,
vand- og jordkvaliteten, biodiversitet, reduktion
i udledningen af drivhusgasser og forbruget
af naturressourcer via brug af alternative
materialer og energikilder og genbrug.
4. Lokal Inddragelse og Indflydelse:
I dette afsnit skal man demonstrere metoden
og fremgangsmåden for fortsat involvering

Udvælges dit projekt til Finalen i The
LivCom Awards efter den Indledende
Bedømmelsesfase, skal du være opmærksom
på følgende med hensyn til rammerne for din
Præsentation til begivenheden:

6. Strategisk Planlægning:
Dette afsnit bør demonstrere anvendelsen af
fintmærkende og kreative planlægningsteknikker
til at skabe et bæredygtigt Projekt. Man
bør vise, hvordan planlægningsprocesser
udvikles, og hvordan de spiller sammen
og skaber handlingsplaner, der kan leverer
de ønskede resultater. En fornemmelse af
hierarki i planerne eller strategierne selv bør
demonstreres, og dokumentation vedlægges
for, at planerne er i gang med at blive
implementeret via en årlig plan sammen med en
evalueringsproces. Det bør dokumenteres, at
der er opbakning fra borgerne i lokalsamfundet,
hvor Projektet er under implementering, til den
strategiske retning, og at de har haft mulighed
for at bidrage til denne.
DOMMERPANEL
Det internationale Dommerpanel består af
fagfolk inden for miljø- og landskabsforvaltning.
Registrering:
Udfyld Registreringsblanketten på side 6
og send den til The International Awards for
Liveable Communities sammen med evt.
Registreringsgebyr (se Registreringsblanketten)
inden den dato, der er angivet på
Registreringsblanketten.
Fire kopier af Det skriftlige Tilmeldingsmateriale,
maksimalt 3.000 ord og ikke mere end 10
fotografier, sendes til LivCom Head Office på
adressen på Registreringsblanketten, og skal
være modtaget senest på datoen angivet på
Registreringsblanketten.
Af Det skriftlige Tilmeldingsmateriale skal
fremgå, hvordan Projektet relaterer sig til hvert
af de ovenfor nævnte kriterier.
Der kan ikke foretages elektronisk
tilmelding.
Bedømmelse:
Det Internationale Dommerpanel gennemgår
hver enkelt tilmeldinger i den
Indledende Bedømmelsesfase, og udvælger
Projekter, der skal præsenteres ved The LivCom
Finals, der afholdes på det sted og i det tidsrum,
der er angivet på Registreringsblanketten.

Project Awards

Invitation to Host
The LivCom Awards

Registration to be completed by 31st May 2012
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 2012
Submissions to be received by
30th June 2012
Finals in Al Ain,
United Arab Emirates
22nd – 26th November 2012
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
Der er en lang række fordele ved at deltage i The LivCom
Awards:
• Udarbejdelsen af den Indledende Rapport er en selvreviderende
proces, som kan danne grundlag for en fremtidsplan med hensyn
til at skabe et attraktivt lokalsamfund.
• Under Finalerne vil du få mulighed for at overvære
Præsentationer med eksempler på International Best Practice,
som har været anvendt i forbindelse med lignende udfordringer
som dem, din By står over for.
• Du vil få mulighed for at præsentere Best Practice i din By på en
international scene og øve indflydelse på anerkendt International
B est Practice.
• Borgernes stolthed over at være blandt ‘de førende lokalsamfund
i verden’ styrkes.
• Der opmuntres til innovation.
• At mødes med delegerede fra lokalsamfund fra andre lande og
kulturer, som står over for lignende udfordringer som dem, dit
lokalsamfund står over for, fører til etablering af partnerskaber,
hvor der udveksles oplysninger og erfaringer, samt til planlægning
af løbende tekniske udvekslingsbesøg.

• Disse partnerskaber kan komme til at omhandle mere end blot
Miljømæssige Spørgsmål.
• Udvekslingen af oplysninger og erfaringer kan fremskynde
tekniske fordele og økonomiske besparelser fra år til år.
Investeringen i den tid og finansiering, som der er behov for i
forbindelse med deltagelse i The Awards er begrænset, og
kommer mange gange igen i form af de løbende fordele.
• Succes i The Awards kan bruges til fremme af turisme og
Indgående Kapitalinvesteringer.
• Øget opmærksomhed nationalt såvel som internationalt.
• Deltagelse i et internationalt netværk af lokalsamfund fra mere
end 50 lande med samme miljømæssige mål.
• Der opmuntres til lokalsamfundets engagement.
• Af mange deltagere beskrevet som ‘den professionelle erfaring i
deres karriere, som har givet dem mest’.
J eg kan forsikre dig om, at deltagelse i The LivCom Awards giver
et højt professionelt udbytte, som kan skabe langvarige fordele for
din By.
Alan Smith
Chief Executive

COMMUNITIES AND PROJECTS PREVIOUSLY AWARDED FIRST PLACE
2002, 2003, 2004 and 2005 Awards –
see the LivCom web site
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
Ucleulet, Canada
Healthy Lifstyle
Meilin P.R. China
Planning for the Future
Whittlesea, Australia
Bursary Award:
Abuja, Nigeria
PROJECTS:
Natural
Built

Randwick, Australia
Floraland Sunny Lido, P.R. China

2007
Category A
Category B
Category C
Category D
Category E

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:

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:

Schwalm-Eder-Kreis, Germany
– 100 Steps to Global Protection
Beijing, P.R. China
– Hopson No8 Royal Park

Personal Award:
Special Award:

Chrudim, Czech Republic –
Regeneration of Recreation Area
Liang Guoying, P.R. China
Shen Ruiqing, P.R. China

2010
Category A
Category B
Category C
Category D
Category E
Special City Award:

Emly, Ireland
Chrudim, Czech Republic
Norwich, England
Odense, Denmark
Wuxi, P.R. China
Medellin, Colombia

Criteria Awards:
Enhancement of the Natural
and Built Landscape
Arts, Culture and Heritage
Environmental Best Practice
Community Sustainability
Healthy Lifestyle
Strategic Planning

Odense, Denmark
Dongcheng,
P.R. China
Wuxi, P.R. China
Porirua,
New Zealand
Chrudim,
Czech Republic
Portland Region,
USA

PROJECTS:
Natural
Johannesburg, South Africa
Built
Vancouver, Canada
Socio-Economic
Porirua, New Zealand
Special Project Award:Norwich, England
2011
Category A
Category B

Nieuwpoort, Belgium
Pfaffenhofen an der Ilm,
Germany
Category C
Tongyeong City, South Korea
Category D
Joondalup, Australia
Category E
Nanjing, China
Special Whole City Award:
San Carlos,
Philippines
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape
Bilbao, Spain
Environmental Best Practice
Pfaffenhofen,
Germany
Healthy Lifestyle
Chrudim,
Czech Republic
Arts Culture and Heritage
Nanjing, China
Community Involvement
Greater Geraldton,
Australia
Strategic Planning
Mandurah, Australia
PROJECTS:
Natural
Seogwipo City, Korea
Built
Kaohsiung, Taiwan
Socio-Economic
Dubai, UAE:

Jeju Olle Project
The World Games
Main Stadium

Revitalization of
Historic Dubai
Special Project Award: Iloilo City - Post LivCom,
Advancing the Iloilo River Development Initiatives for
Integrated Sustainable Management
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