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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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معرض هيكلاغةن – انترغرا

Mesto Al Ain v Spojených arabských emirátoch sa môže pýšiť tým, že bude hostiteľským mestom súťaže LivCom Awards 2012 alebo

إننا و من وةل رؤية بلدية مدينة العين ف تحقيق التمي
International Awards for Liveable Communities. V mene prednostu mestskej samosprávy Al Ain vítam súťaž Awards, ktorá bude novým
الحديية و المماش و المةعب و األحياء اللكنية الملتدامة و ال
úspechom pre mesto Al Ain. Medzi ne patrí aj prvé miesto v súťaži LivCom 2010 Silver Award za programy sociálneho zabezpečenia
فيما نهدspokojnosti
إشراك المتتم
 وCSR مبدأ الملؤولية االجتماعية
v meste v súlade s osvedčenými medzinárodnými postupmi a normami.
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Mesto Al Ain získalo niekoľko ocenení a posledným z nich bol aj zápis mesta do zoznamu UNESCO ako prvého miesta v Emirátoch,
ktoré sa dostalo na zoznam svetového dedičstva v roku 2011, a zároveň získalo ocenenie award of technological intelligence for
governmental organizations from the 2011 Hexagon – Intergraph Exhibition.
S ohľadom na víziu mestskej samosprávy Al Ain dosiahnuť excelenciu a udržateľný rozvoj pracujeme na realizácii významných
projektov vrátane modernej infraštruktúry, chodníkov, ihrísk a udržateľných bytových spoločenstiev. Súčasne sa zabezpečuje
poskytovanie mestských služieb do domácností občanov. Prijali sme tiež zásadu sociálnej zodpovednosti podnikov a zapojenia sa
spoločenstva do našich cieľov, aby sme zlepšili služby a zabezpečili spokojnosť.
Základnými prvkami mesta Al Ain, mesta oáz, je turistický ruch, dedičstvo, podnebie a bezpečnosť. Tie z neho robia mesto
sofistikovaných medzinárodných štandardov, ktoré kombinuje svoju slávnu minulosť s veľkolepou prítomnosťou. Je to mesto
vznešených hôr, rozľahlých plání, zelených parkov a zlatého piesku. Al Ain je vyrovnanou zmesou úžasnej prírody a urbanizácie.
Vítam vás
na مع
súťaži LivCom 2012, ktorá sa bude konať v meste inovácie a krásy.
حتياتي

 مطر حممد النعيمي/ الدكتور
مدير عام بلدية مدينة العني

S pozdravom,

Dr. Matar Mohammed Al Nuaimi
prednosta mestskej samosprávy mesta Al Ain

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

Len komunity prihlásené do časti „Whole City” súťaže „The International Awards for
Liveable Communities” sú spôsobilé uchádzať sa o cenu „Bursary Award” vo výške
do £10 000.
•

Prihláška musí prilákať zodpovedajúcu investíciu do £10 000, no celkové náklady
nesmú presiahnuť £20 000. Podrobný rozpočet sa musí predložiť spolu s „Bursary
Application” (prihláškou do „Bursary Award”).

•

Ocenenie bude udelené za prihlášku, ktorá podporí účel vytvorenia komunity,
kde je radosť žiť a vyhovie jednému alebo viacerým hodnotiacim kritériám súťaže
„The International Awards for Liveable Communities”.

•

Neexistuje žiadne obmedzenie formátu prihlášky, napr. výstavba, vzdelávanie,
výmena odborných informácií, výskum atď..

•

Iniciatíva musí byť dokončená v rámci dvanástich mesiacov súťaže.

•

V žiadostiach sa musia uviesť úplné podrobnosti dôvodu prihlášky, prehľad a ciele
a očakávané výsledky.

•

Uchádzači by mali predložiť tri kópie prihlášky, ktorá nesmie presahovať 3 000
slov plus grafy, obrázky, rozpočet atď..

•

Suma vyplatená za ocenenie v súťaži bude vyplatená pri dokončení projektu
na slávnosti, podľa možností na ploche projektu.

•

Od výhercov súťaže „Bursary Award” sa bude požadovať poskytnutie článku
s rozsahom 800 až 1 000 slov s fotografiami, podávajúcom správu o projekte pre
publikovanie v „Ifpra World”.

•

Žiadosti sa musia zaregistrovať do konečného dátumu registrácie v časti „Whole
City Awards”.

•

Neexistuje žiadne obmedzenie počtu prihlášok do „Bursary Award”, ktoré môže
komunita predložiť ohľadne súťaže „LivCom Bursary Award”.

•

Množstvo prihlásených do „Bursary Award” sa prizve na prezentovanie sa
vo finále „LivCom”. Prípravy na tieto prezentácie budú oznámené v rovnakom
čase ako pozvánka na účasť vo finále.

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: .......................................................................................................
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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” je jedinou súťažou miestnych
komunít na svete, ktorá
sa zameriava na riadenie životného prostredia a
tvorbu komunít, kde je radosť žiť.
Cieľom „The LivCom Awards” je podporiť najlepšiu
prax, inovácie a vedenie vedúce k ekologicky
udržateľnej komunite, ktorá zlepšuje kvalitu života.
Zapojenie do „The LivCom Awards” povedie
k zlepšeniu medzinárodného profilu vašej komunity
a príležitosť získať vedomosti o najlepších
medzinárodných postupoch v riadení miestneho
životného prostredia.
„LivCom Awards” má päť kategórií obyvateľstva.
Komunity sa vzájomne neporovnávajú v rámci
svojich kategórií obyvateľstva, ale sú posudzované
podľa toho ako pôsobia vzhľadom na hodnotiace
kritériá v rámci kultúrneho, politického,
ekonomického, geografického a klimatického
prostredia, v ktorom sú umiestnené.
HODNOTIACE KRITÉRIÁ
Komunity rôznych veľkostí a rôznych kultúr majú
rôzne štruktúry a zodpovednosti. Ak existuje
v rámci hodnotiacich kritérií oblasť činnosti, ktorá
nie je v priamej zodpovednosti komunity, bude sa
očakávať aj v písomnom návrhu, aj vo finálnej fáze
súťaže, že bude demonštrované to, ako komunita
využíva príležitosti na ovplyvnenie politiky v týchto
oblastiach.
1. Skvalitnenie prírodnej a zastavanej krajiny:
V kontexte súťaže sú krajiny aspektmi urbanizácie,
ktorá vytvára životné prostredie vylepšené
prostredníctvom záhradníckych riešení a riešení
infraštruktúry. Návrh projektu by mal popisovať
kľúčové rysy alebo víziu krajiny komunity a
demonštrovať, ako krajinotvorba v komunite
spojila všetky rozdielne prvky, stavebné, aj
prírodné, tak aby sa vybudoval priaznivý vzťah
medzi zastavanou a prírodnou krajinou. „LivCom”
sa zameria na evidenciu o ochrane prírodného
dedičstva a ekologicky významných lokalít,
biodiverzite a zavádzaní vegetácie do náročnejších
prostredí. Táto časť by mala demonštrovať to, ako
bola krajina vo vašej komunite vylepšená, aby sa
vytvorilo životné prostredie, ktoré vytvára občiansku
hrdosť, umožňuje príjemné rekreačné zážitky a
zlepšuje kvalitu života v rámci vašej komunity.
Prírodná a zastavaná krajina je základným
kritériom udržateľnosti a viditeľnosti v rámci
obecnej politiky súvisiacej so zachovaním, tvorbou
a riadením udržateľnej spoločnosti. Udržateľnosť
v tomto kontexte je demonštrovaná minulým,
súčasným a budúcim stavom krajiny a dedičstva
rozvinutého pre vytvorenie komunity, kde je radosť
žiť. Kvôli ich sociálnej a fyzickej existencii sa
očakáva, že krajiny prispievajú k udržateľnosti
komunity a existujú nástroje a infraštruktúra krajiny,
ktoré musia byť riadené pre vývoj udržateľného
horizontu politiky komunity.
Riadenie životného prostredia by sa malo
posúdiť holistickým spôsobom, ktorý profiluje
filozofiu riadenia, jednotlivé postupy a výsledok
hodnotiaceho procesu, ktorý zahŕňa hľadiská
verejnosti. Čo sa týka prírodnej krajiny, táto
by mala zahŕňať také praktické záležitosti ako
sú biodiverzita, vysádzanie pôvodných drevín,
zelený odpad, vysádzanie stromov a programy
údržby atď. a pokiaľ ide o zastavanú krajinu, obraz

ulice, vybavenie ulice, verejné umenie, stavané
parky, záhrady, námestia atď.. Návrhy by mali
pokrývať všetky aspekty potrebné na demonštráciu
udržateľného riadenia životného prostredia vrátane
číselných, štatistických, grafických a akýchkoľvek
iných ukazovateľov použitých na vysvetlenie
výsledkov použitých postupov.
2. Umenie, kultúra a dedičstvo:
Táto časť by mala demonštrovať to, ako si
komunita váži a ako stelesňuje svoju jedinečnú
kultúru prostredníctvom uznania svojich jazykov,
svojho jedinečného umenia a remesiel a kultúrnych
zvyklostí v rámci ich spôsobu života a ako si
váži svoje dedičstvo, buď vo svojich budovách
alebo svojich pamätníkoch a svojich duchovných
miestach alebo historických udalostiach
prostredníctvom uznania, interpretácie a ochrany.
Toto sa môže uplatniť v rámci pôvodných kultúr
alebo jednotlivých kultúr v rámci multikulturálnej
populácie. Festivaly a udalosti často oslavujú tieto
hodnoty alebo sa samé stávajú časťou kultúry
samotnej. Malo by to demonštrovať zahrnutie
týchto skupín v rámci spoločnosti všeobecne.
„LivCom” sa zameria na vyhodnotenie toho, ako je
umenie vo všetkých svojich formách podporované
a uznávané prostredníctvom verejných výstav,
spoločenských osláv a podpory.
Rozvoj a zmysel toho „kto sme ako ľudia” je často
zdrojom hrdosti komunity a stupňom spokojnosti
s našim sídlom a emocionálne s nami samotnými.
Komunity vzájomne rozlišujú sami seba
prostredníctvom svojho kultúrneho vývoja, etnika,
histórie, každodenných zvyklostí. Toto je v určitom
slova zmysle zdokonalenie časti duchovného
rozmeru komunity v rámci ktorej sa ľudia cítia
pohodlne a ich životy nadobúdajú zmysel,
dôležitosť a obohatenie.
Mala by byť popísaná pozornosť venovaná
stavbám a pamätníkom, ktoré predstavujú kultúru
komunity v priebehu času a ako sú tieto stavby
uchovávané a interpretované.
Návrh by mal zahŕňať kľúčové prvky, ktoré
demonštrujú to, ako komunity uchovávajú,
interpretujú, chránia a oslavujú svoje dedičstvo,
buď stavanou formou alebo uznaním prvkov
dedičstva, ako sú miestne umelecké remeslá,
jazyky alebo významné udalosti alebo duchovné
koncepcie.
Návrh by mal takisto popisovať ako tieto prvky
tvoria časť verejných výstav, interpretačné udalosti
centier alebo programov, v skratke to, ako komunita
podporuje neustále uznávanie týchto potvrdení
dedičstva tradičných alebo možno prvých kultúr a
to, ako zahŕňajú nové.
Komunity sa v priebehu času menia v zmysle
súčasných zvyklostí a zlučovania nových kultúr
s ich komunitami. Rozmer, do ktorého sú nové
kultúry zahrnuté má takisto dopad aj na kvalitu
života a samotné nové komunity. Činnosť komunít
môže viesť k izolácii alebo inklúzii týchto kultúr,
keďže aj upravujú, aj ovplyvňujú svoje nové
prostredie.
Komunity takisto vyjadrujú sami seba
prostredníctvom umenia vo všetkých jeho formách.
Vystavovanie umenia má rozhodujúci vplyv
na ľudský zmysel duchovného naplnenia a často je
vyjadrením miestnej príchute v umeleckej forme.
3. Najlepšie environmentálne postupy:
Táto časť by mala demonštrovať to, ako si
komunita osvojila inovatívne postupy citlivé
k životnému prostrediu a ako uskutočňuje

iniciatívy, ktoré vedú k udržateľnej tvorbe a
ochrane životného prostredia. Mala by byť
zahrnutá evidencia, ktorá demonštruje, že je
komunita spojená s úsilím uplatniť udržateľný
rozvoj a podporiť najlepšie postupy, ktoré vedú
k rozvoju, zachovaniu a záchrane životného
prostredia. Toto by obsahovalo zlepšenie kvality
vzduchu, vody a pôdy, biodiverzity, redukcie emisií
skleníkových plynov a spotrebu prírodných zdrojov
prostredníctvom využitia alternatívnych materiálov
a zdrojov energie a recyklácie.
Najlepšie postupy sú príkladom výrazných
príspevkov k zlepšeniu životného prostredia.
Návrhy by mali popisovať úspešné iniciatívy, ktoré
majú dokázateľný a skutočný dopad na rozvoj
kvality života ľudí a sú výsledkom efektívneho
partnerstva medzi verejným, súkromným a
civilným sektorom spoločnosti, ktoré sú takisto
sociálne, kultúrne, ekonomicky a environmentálne
udržateľné.
Mala by byť zahrnutá evidencia najlepších
postupov, ktoré sú podporované a použité ako
prostriedky zlepšujúcej sa verejnej politiky
založenej na tom, čo funguje, zvyšujúcej sa
uvedomelosti tých, ktorí rozhodujú na všetkých
úrovniach a verejných potenciálnych riešení
bežných sociálnych, ekonomických a
environmentálnych problémov a zdieľania a
odovzdávania vedomostí, odborných znalostí a
skúseností prostredníctvom budovania sietí a
štúdia.
Príklady prvkov, ktoré by mali byť popísané sú
udržateľná politika rozvoja, programy hospodárenia
s odpadmi, ochrana vody a redukcia jej spotreby,
kvalita vzduchu, hospodárenie s energiou a
konverzné programy efektívneho osvetlenia a
zníženie svetelného znečistenia. Takisto by mala
byť poskytnutá referencia na stratégie riadenia
dopravy, redukcie emisií skleníkových plynov a
na aktuálne postupy na minimalizáciu negatívneho
dopadu na podnebie a na zvrátenie nežiaducich
dôsledkov klimatických zmien.
4. Účasť komunity a jej posilnenie:
Táto časť by mala demonštrovať spôsob a
štýl pretrvávajúcej účasti jednotlivcov, skupín
a organizácií na plánovaní, rozvoji a riadení
miestnej komunity a to, ako je miestna komunita
posilnená a ako reaguje na príležitosť zapojiť sa
do svojho vlastného rozvoja. Zložky tejto časti budú
obsahovať integráciu, rozvoj, uspokojenie, zdroje a
zaangažovať.
Úspešná komunita bude často prijímať projekty a
programy, ktoré zvyšujú sociálnu a intelektuálnu
úroveň členov komunity.
Mal by byť popísaný spôsob, ktorým správcovia
komunity spojený so skupinami komunity a
s jednotlivcami. Angažovanosť komunity sa
môže odrážať v iniciatívach ako sú projekty
na uchovanie, interpretačné a usmerňovacie
programy, informačné a vzdelávacie programy,
reklama a angažovanosť lokálnych firiem a
organizácií a napomáhanie miestnym udalostiam,
festivalom, zvyšovanie financií a finančná podpora
alebo podpora takého istého druhu.
Rozmanitosť angažovanosti komunity na obecnej,
obchodnej a individuálnej úrovni je taká dôležitá,
ako je stupeň účasti v procese rozhodovania
a v plánovaní iniciatív a programov. Evidencia
spätnej väzby komunity a jej spokojnosti, ako aj

stupeň dobrovoľníctva sú veľmi dôležité.
Veľké a malé komunity, vidiecke a mestské, musia
demonštrovať ako produkujú inovatívne stratégie
súdržnú a posilnenú komunitu.
5. Zdravý životný štýl:
Táto časť musí demonštrovať jasné porozumenie
otázkam zdravia, ktoré ovplyvňujú komunity,
podporené primeraným výskumom a záväzkom
k zavedeniu zlepšení. Úplný záznam mapujúci
výsledky zvládania týchto zdravotných otázok bude
nevyhnutný pre príklad ukazujúci zabezpečenie
zariadení a programov životného štýlu zameraných
na zlepšenie zdravia komunity. Hodnotenia
úspešnej implementácie týchto programov
a zariadení by mali v tomto kritériu zvyšovať
dôveryhodnosť návrhu.
Kritérium zdravého životného štýlu nie je len
o mentálnom a fyzickom zdraví jednotlivcov, je
to holistický odhad prvkov, ktoré, keď sa sčítajú,
prispievajú rozsahom faktorov „kvality života”,
ktoré potom podporia zmysel pohodového bytia.
Stavebné umenie alebo oddychové centrá bez
jasného opodstatnenia alebo účelu sa viac
nepovažujú za prijateľné. S ohraničenými a
často vzácnymi prostriedkami musí existovať
opodstatnenie na zriadenie akéhokoľvek zariadenia
a to je často postavené na poskytnutí riešenia
identifikovaného sociálneho alebo zdravotného
problému. Každá komunita má svoje možnosti
zdravého životného štýlu a svoje zložité
problémy. To, o čo sa mnohé komunity môžu
len usilovať, aby bolo spôsobom prostriedkov,
za môže vyrovnať inováciou a dobrovoľným
úsilím. Návrh by mal popisovať ako komunita
zhromažďuje evidenciu výskumu a ako chápe
zdravotné problémy komunity spolu so stratégiou
na pomenovávanie identifikovaných zložitých
problémov. Popis zariadení a programov aktivít
a aktuálne zhodnotenia ich efektívnosti by mali
byť tiež popísané. Bude sa požadovať evidencia
o tom, že si komunita osvojuje holistický prístup
k rôznym faktorom pocitu pohody, ktorých príklady
sú uvedené nižšie
• Identifikované otázky mentálneho a fyzického
zdravia
• Chudoba, nezamestnanosť a podporné
mechanizmy
• Trestná činnosť a strach z trestnej činnosti
• Úrovne aktivity a možnosti pasívnej rekreácie •
Výživa
• Spotreba drog, alkoholu a tabaku
• Mobilita a doprava
• Kultúrne príležitosti
• Vzdelanie a celoživotné štúdium
• Bývanie
• Úrovne verejnej spokojnosti.
Návrh by mal popisovať medzi sebou súvisiace
prístupy, ktoré ovplyvňujú úspech v zlepšovaní
zdravia v komunite. Mala by byť takisto poskytnutá
referencia na iniciatívy s cieľom zlepšenia
prístupnosti, celistvosti a rovnocennosti, spätnej
väzby a zapájania sa, fungovanie partnerstva a
cieleného prístupu v
marketingu a propagácii.
6. Strategické plánovanie:
Táto časť by mala demonštrovať to, ako komunita
určuje svoju budúcnosť a aké plánovacie procesy
sa rozvíjajú a ako sa vyrovnáva s vytvorením
akčných plánov na dosiahnutie stanovených
výsledkov, ktoré si komunita želá. Mal by sa

demonštrovať zmysel hierarchie v plánoch alebo
stratégiách samotných a mala by byť zahrnutá
aj evidencia o tom, že sú plány realizované
v priebehu ročného plánu spoločne s procesom
prehodnocovania.
Mala by byť ukázaná evidencia, ktorá demonštruje,
že bežní členovia komunity podporujú strategické
smerovanie a že mali možnosť k nemu prispieť.
Základ úspešného dosiahnutia vyváženého a
vysoko účelového programu rozvoja a služieb
pre akúkoľvek komunitu nevyhnutne začína
s jasnou víziou komunity a jej pohľadom na to, čo
by mala byť skutočne úspešná komunita, kde je
radosť žiť. Jasné určenie je potrebné, ako aj to
ako je táto vízia rozvíjaná a následne integrovaná
do súboru plánov alebo krátkodobých, stredne
dlho trvajúcich a dlhodobých stratégií spolu
s hodnotiacimi procesmi.
Táto hierarchia plánov, ktorá zaručuje, ako súvisia
s pôvodnými víziami, musí byť vysvetlená, ako aj
to ako sa považujú za samostatné prvky širšieho
plánu a mechanizmy, ktoré zaisťujú, že kolektívne
pohľady komunity budú adekvátne vyjadrené
v konečných plánoch
Malo by sa ukázať, že existuje súvis medzi plánmi
a stratégiami a tým, čo sa aktuálne dosahuje.
Takisto by malo byť ukázané určenie pokroku, aj
flexibility v dodržaní významu plánov pre potreby
komunity. Niektoré kultúry sú viac riadené zhora
nadol a preto budú popísané postupy ohodnotené
berúc do úvahy kultúry, v rámci ktorých sú
dosahované.
ROZHODCOVSKÁ POROTA:
Medzinárodná rozhodcovská porota zahŕňa
odborníkov na riadenie
životného prostredia a tvorbu a ochranu
krajiny, ktorí budú pracovať v trojčlenných
tímoch pri posudzovaní kategórií A, B, C a D a
v šesťčlenných tímoch pri posudzovaní kategórie E.
1. Registrácia:
Vyplňte registračný formulár na strane 4 a pošlite
ho na „The International Awards for Liveable
Communities” v termíne uvedenom v registračnom
formulári.
2. Písomné podanie návrhu:
Počiatočné písomné podanie návrhu by malo
pozostávať z:
• Maximálne 4 500 slov v angličtine - bez zarátania
titulkov/tabuliek/nadpisov atď..
• Maximálne 24 fotografií s popisom a dátumom.
Návrh má ukazovať ako vaša komunita rieši každé
z
kritérií popísaných vyššie. Komunita je definovaná
ako celá oblasť pod správou komunity (obec,
mesto).
Každé hodnotiace kritérium sa známkuje
rovnako.
Komunity, ktoré sa prihlasujú do účasti
v kategóriách A, B, C alebo D v „LivCom Awards”,
musia dodať štyri kópie písomného návrhu
v termíne uvedenom na registračnom formulári:
Pre kategóriu E je nutné dodať sedem kópií.
Písomné návrhy sa musia odoslať na „LivCom
Head Office” na adresu na registračnom formulári.

Elektronický návrh nemožno akceptovať.
3. Posudzovanie:
Medzinárodná rozhodcovská porota prehodnotí
každý návrh v predbežnej posudzovacej fáze a
z každej kategórie obyvateľstva vyberie komunity,
ktoré uvedú prezentáciu vo finále „LivCom Awards”,
ktoré sa uskutoční na mieste a v termínoch
uvedených na registračnom formulári.
4. Finálové prezentácie:
Ak vaša komunita bude následne po procese
predbežného posudzovania vybraná do finále
„LivCom Awards”, existujú niektoré kľúčové body,
ktoré je treba mať na pamäti:
• Na prezentácii sa budú môcť podieľať maximálne
traja predstavitelia
vašej komunity, plus tlmočník, ak to bude potrebné.
• Prezentácie musia byť v angličtine.
• Prezentácie kategórií obyvateľstva A, B, C a D
nesmú prekročiť 35 minút a môžu zahŕňať digitálny
video disk (dvd), taktiež v angličtine a tento nesmie
mať dobu trvania dlhšiu ako 10 minút. Prezentácia
kategórie obyvateľstva E nesmie presiahnuť 55
minút.
Príslušné zariadenie bude poskytnuté.
• Komunity budú môcť počas svojej prezentácie
použiť aj iné vizuálne pomôcky, napr. PowerPoint
(bude poskytnutý projekčný systém LCD).
Iné zariadenia si budú musieť zabezpečiť
komunity. „The International Awards for Liveable
Communities” nebude zodpovedať za funkciu
zariadenia, ktoré nedodali organizátori.
• Na konci každej prezentácie bude porota klásť
otázky. Ak bude nutná asistencia tlmočníka počas
kladenia otázok, musíte ho zabezpečiť vy a povolí
sa vám predĺžený čas.

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
Účelom „Environmentally Sustainable Project
Awards” je uznanie inovatívnych projektov,
ktoré demonštrujú udržateľnosť a uvedomelosť
týkajúcu sa životného prostredia, a ktoré majú
pozitívny dopad na miestnu komunitu a životné
prostredie.
Spôsobilé projekty:
Spôsobilé projekty budú tie, ktoré boli
dokončené v rámci predchádzajúcich
dvoch rokov alebo tie, z ktorých už značná
časť bola dokončená. Projekty môžu byť
z verejného sektora, súkromného sektora alebo
zo združenia oboch. Prihlásiť sa môže aj viac
ako jeden projekt.
„LivCom” potvrdzuje, že nie všetky
z nasledovných hodnotiacich kritérií budú
aplikované na všetky projekty. V prípade, keď
príslušné kritérium alebo časť kritéria nebudú
aplikovateľné na projekt, nebude tento projekt
penalizovaný. Avšak návrh projektu musí určiť
všetky kritéria týkajúce sa projektu.
1. Skvalitnenie prírodnej a zastavanej
krajiny:
V kontexte súťaže sú krajiny aspektmi
urbanizácie, ktorá vytvára životné prostredie
vylepšené prostredníctvom záhradníckych
riešení a riešení infraštruktúry. Návrh projektu by
mal popisovať kľúčové rysy alebo víziu krajiny
projektu a demonštrovať, ako krajinotvorba
v projekte spojila všetky rozdielne prvky,
stavebné, aj prírodné, tak aby sa vybudoval
priaznivý vzťah medzi zastavanou a prírodnou
krajinou. Táto časť by mala demonštrovať
to, ako bola krajina v projekte vylepšená, aby
sa vytvorilo životné prostredie, ktoré vytvára
obecnú hrdosť, umožňuje príjemné rekreačné
zážitky a zlepšuje kvalitu života.
2. Umenie, kultúra a dedičstvo:
Táto časť by mala demonštrovať to, ako projekt
vystaví jedinečnú kultúru okolitej komunity alebo
komunity zahrnutej v projekte prostredníctvom
uznania jej historických jazykov, jej umenia,
remeselných a kultúrnych postupov a tam, kde
je to relevantné aj to, ako chráni dedičstvo tak
budov, ako aj pamätníkov, ich duchovné alebo
historické umiestnenia/udalosti.
3. Najlepšie environmentálne postupy:
Táto časť by mala demonštrovať to, ako
si projekt osvojil inovatívne postupy citlivé
k životnému prostrediu a ako uskutočňuje
iniciatívy, ktoré vedú k udržateľnej tvorbe a
ochrane životného prostredia. Mala by byť
zahrnutá evidencia, ktorá demonštruje, že je
projekt spojený s úsilím uplatniť udržateľný
rozvoj a podporiť najlepšie postupy, ktoré vedú
k rozvoju, zachovaniu a záchrane životného
prostredia. Toto by obsahovalo zlepšenie
kvality vzduchu, vody a pôdy, biodiverzity,
redukcie emisií skleníkových plynov a spotrebu
prírodných zdrojov prostredníctvom využitia
alternatívnych materiálov a zdrojov energie a
recyklácie.
4. Účasť komunity a jej posilnenie:
Táto časť by mala demonštrovať spôsob a
štýl pretrvávajúcej účasti jednotlivcov, skupín
a organizácií na plánovaní, rozvoji a riadení
projektu a to, ako je miestna komunita posilnená
a ako reaguje na príležitosť zapojiť sa do svojho

vlastného rozvoja. Zložky tejto časti budú
obsahovať integráciu, rozvoj, uspokojenie,
zdroje a zaangažovať.
5. Zdravý životný štýl:
Projekt by mal byť schopný demonštrovať
pravdepodobné pozitívne výhody pre zdravší
životný štýl jednotlivcov vyplývajúce
zo samotného projektu alebo z účasti na ňom.
Takéto vhodné vylepšenia týkajúce sa zdravia
môžu zahŕňať zaobstaranie nového alebo
renovovaného vybavenia a/alebo zariadení,
nové programy aktivít zamerané na ľud
vo všeobecnosti alebo na špecifické cieľové
skupiny, alebo výskumné programy zamerané
na prieskum otázok zdravia. Kľúčom k úspechu
akéhokoľvek návrhu bude to, ako budú
merateľné výsledky pravdepodobne nasledujúce
po zavedení iniciatív životného štýlu.

Finálové prezentácie:
Ak váš projekt bude následne po procese
predbežného posudzovania vybraný do finále
„LivCom Awards”, existujú niektoré kľúčové
body, ktoré je treba mať na pamäti ohľadne
formátu vašej prezentácie na podujatí:
•

Na prezentácii sa môžu podieľať maximálne
dvaja predstavitelia projektu.

•

Prezentácie musia byť v angličtine.

•

Prezentácie nesmú prekročiť 30 minút a
môžu zahŕňať digitálny video disk (dvd),
taktiež v angličtine a tento nesmie mať
dobu trvania dlhšiu ako šesť minút.
Príslušné zariadenie bude poskytnuté.
Prezentujúci budú môcť počas svojej
prezentácie použiť aj iné vizuálne pomôcky,
napr. PowerPoint (bude poskytnutý
projekčný systém LCD). Iné zariadenia si
budú musieť zabezpečiť prezentujúci.
The International Awards for Liveable
Communities” nebude zodpovedať za
funkciu zariadenia, ktoré nedodali
organizátori.

•

Na konci každej prezentácie bude porota
klásť otázky. Ak bude nutná asistencia
tlmočníka, musíte ho zabezpečiť vy a povolí
sa vám predĺžený čas.

6. Strategické plánovanie:
Táto časť by mala demonštrovať využitie
citlivých a tvorivých plánovacích techník
na vytvorenie udržateľného projektu. Malo
by byť ukázané, ako rozvinuté sú plánovacie
procesy a ako sa vyrovnávajú s vytvorením
akčných plánov na dosiahnutie stanovených
želaných výsledkov. Mal by sa demonštrovať
zmysel hierarchie v plánoch alebo stratégiách
samotných a mala by byť zahrnutá aj
evidencia o tom, že sú plány realizované
v priebehu ročného plánu spoločne s procesom
prehodnocovania. Mala by byť ukázaná
evidencia, ktorá demonštruje, že členovia
komunity, kde sa projekt realizuje, podporujú
strategické smerovanie a že mali možnosť
k nemu prispieť.
ROZHODCOVSKÁ POROTA
Medzinárodná rozhodcovská porota zahŕňa
odborníkov na riadenie životného prostredia a
tvorbu a ochranu krajiny.
Registrácia:
Vyplňte registračný formulár na strane
6 a pošlite ho s registračným poplatkom
splatným na „The International Awards for
Liveable Communities” v termíne uvedenom
v registračnom formulári.
Štyri kópie písomného návrhu, ktoré môžu mať
maximálne 3 000 slov a nesmú obsahovať
viac ako desať fotografií, sa musia odoslať
na „LivCom Head Office” (Hlavný úrad LivCom)
na adresu na registračnom formulári v termíne
uvedenom v registračnom formulári.
Písomný návrh by mal ukazovať ako projekt
súvisí s každým z vyššie popísaných kritérií.
Elektronický návrh nemožno akceptovať.
Posudzovanie:
Medzinárodná rozhodcovská porota prehodnotí
každý návrh v predbežnej posudzovacej fáze
a vyberie projekty, ktoré budú prezentované
vo finále „LivCom”, ktoré sa uskutoční na mieste
a v termínoch uvedených na registračnom
formulári.

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

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

The International Awards for Liveable Communities

Globe House, Crispin Close, Reading, Berkshire, England, RG4 7JS.
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Press office E-mail: livcompress@btinternet.com
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