Sikeres, ambiciózus, inspiráló és innovatív, zöld

AZ EURÓPAI UNIÓ
TÁMOGATÁSÁVAL
FINANSZÍROZOTT KAMPÁNY

Jelen népszerűsítő kampány tartalma kizárólag a szerző véleményét képviseli, és kizárólag az ő felelősségét képezi. Sem az Európai Bizottság, sem a REA (The European
Research Executive Agency – az európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség) nem vállal semminemű felelősséget az itt megjelenő információk bárminemű használatáért.

Európa Zöld Városa Díj

infrastruktúra projektek

AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATJA
A KÖRNYEZET TISZTELETBEN TARTÁSÁT
ELŐSEGÍTŐ KAMPÁNYOKAT

Európa Zöld Városa Díj

Bevezetés
Díjnyertes projektek, amelyek lehetővé teszik, hogy a
zöld pozitív hatással legyen a városi jólétre
A „Több zöld várost Európának” elnevezésű kampány
részeként, egy évenként megrendezendő, nemzetközi
díjátadó ünnepség kerül megszervezésre. A verseny 2020ban kezdődött annak első hollandiai fordulójával. 2021-ben
Belgium lesz a házigazda.
A díj célja
Az Európa Zöld Városa Díj sikeres, ambiciózus, inspiráló és
innovatív zöld infrastruktúra projekteket ösztönöz.
Milyen projektek vesznek részt?
Részt vehet minden olyan inspiráló projekt, amely a
lakókörnyezetben lévő zöld infrastruktúrák hozzáadott
értékét optimálisan használja fel.
Szemléltetésként néhány példa:

•
•
•
•
•
•

Egy iskola belterének zöldebbé tétele
Új lakóövezet nyilvános kertekkel
Üzleti kert munkahelyekkel
Kórház zöld kezelőszobákkal
Új városi park sport- és játéklehetőségekkel
Zöld, felújított ipartelep

(Csak olyan, teljes mértékben megvalósult projektek vehetnek részt
a pályázatban, amelyek 5 évnél nem régebben valósultak meg.)

Ki vehet részt?
A projekt megvalósításában résztvevők közül bárki
kezdeményezheti a pályázat benyújtását. Hivatalosan azt
tekintjük pályázónak, aki a projektet finanszírozta.
Költségek?
A versenyben való részvétel ingyenes.
Ha költségek merülnek fel, például a projekt benyújtása
vagy a díjátadó ünnepségen való részvétel kapcsán, akkor
azokat a pályázónak kell vállalnia.
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Még néhány részlet
Keressük Magyarország „Európa Zöld Városa Díj” projektjét!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 25. az info@diszkerteszek.hu e-mail címen.
Kérjük, az e-mail tárgyában tüntesse fel: „Zöld Városok Díj”.

A zsűri a benyújtott pályázatok közül a nemzetközi zsűri birálati szempontjai alapján kiválasztja azt a projektet, melyet az
Európa Zöld Városa Díj nemzetközi versenyében megmérettetésre érdemesnek itél.

Az elbírálási folyamat

•
•

A zsűri minden tagja megkapja a pályázó projekt jelentkezési formanyomtatványain benyújtott információkat.

•
•
•
•

A zsűri tagjai további információkat kérhetnek a résztvevőktől.

Ennek az információnak, valamint a projektről nyilvánosan elérhető információk alapján a zsűri minden tagja
egyenként 0-tól 10-ig terjedő ponttal értékeli az elbírálási kritériumokat (a magasabb jobb), beleértve egy rövid
motivációt is. (Az elbírálási kritériumok a következő fejezetben találhatók.)
A zsűri tagjai meglátogathatják a projekteket és konzultálhatnak egymással. Ez nem kötelező.
Az összes pontszám benyújtása után a rendező ország közli a pontszámokat a zsűri összes tagjával.
A legmagasabb pontszámot elérő projekt lesz a nyertes. Abban az esetben, ha két projekt ugyanannyi pontot ér el,
a győztes a zsűri szavazata alapján kerül kiválasztásra.

Díjátadó ünnepség
A díjátadó eseményre a Hungarogreen 2021 Kertészeti Szakkiállításon kerül sor.
A díj
A nyertes projekt jelölése az Európa Zöld Városa Díj nemzetközi versenyre, melynek
díja elsődlegesen tiszteletdíj, átadására Brüsszelben, az Európai Parlamentben,
a Zöld Városok Nemzetközi Kongresszusán kerül sor
Kihez forduljon?
További információ kérhető: e-mail: info@diszkerteszek.hu, telefon: +36-70-330-1223
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A bírálati szempontok
•

Növényzet (Ehhez a kritériumhoz kettős súlyozást kell alkalmazni!)
A növényzet értékelése a pályázat megfelelő osztályozása alapján fog történni. A minőség és a sokféleség
számításba kerül. A különleges és az egyedi megoldások nagyobb elismerésben részesülnek.

•

Az általános kialakítás (design) (tájkép és opcionálisan kapcsolódó épületek)
Az értékelés legfontosabb szempontja az az integrált kialakítás, amelyben a projekt elemei egymáshoz illeszkednek ,

és az, ahogyan a projekt a környezetéhez kapcsolódik. A tervezés egyedisége további előnyt jelent.

•

Hozzájárulás a felhasználók jólétéhez
A projekt típusától függően a látogatók, a betegek, a hallgatók, a lakók vagy az alkalmazottak profitálnak az olyan
hozzáadott értékekből, mint például jóllét, termelékenység és társadalmi kohézió. A várható hatás nagysága és a
haszonélvezők csoportjának nagysága határozza meg a minősítést.

•

Klímára gyakorolt hatás
Az értékelés szempontjából a projekt hatását a következő összetevők alapján becsülik meg: Esővízgyűjtés és elvezetés, valamint hőmérséklet-szabályozás.

•

Környezetre gyakorolt hatás
A felhasznált anyagokat értékelik a gyártás közbeni környezeti hatások és a körforgás szempontjából.
Ha a projektnek logikus hatása van a zajterhelés érzékelésére, valamint a CO2, NOx és részecskék
megkötésére, ezt figyelembe lehet venni.

•

A gazdasági tényezőkre gyakorolt hatás
Az értékeléshez becslés készül a beruházás (építés és karbantartás) és a bevételek közötti kapcsolatról.
Ez magában foglalhatja a környező ingatlanértékre gyakorolt hatás becslését és a helyi gazdaságra
gyakorolt pozitív hatást (üzletek, éttermek stb. esetében).

•

Felhasznált építőanyagok
A pályázat számára megfelelő termék választás alapján kerül értékelésre. A minőséget figyelembe veszik.
A különleges és egyedi megoldások jobb elbírálásban részesülhetnek.

•

Innovatív jelleg és megismételhetőség
Az innovatív jelleg jobb elbírálásban részesül. A teljes projekt vagy annak egyes részeinek jó reprodukálhatósága
növeli a pontszámot.

Fontos megjegyzés!
A díj összeállítása nem teszi lehetővé az összes kritérium teljes körű kutatását és tényszerű igazolását.
Ezeket az eseteket a bírák szubjektíven ítélik meg meglátásaik és tapasztalataik, valamint a résztvevő által szolgáltatott
információk alapján. A nyertest csak a zsűri választja. A bírálóbizottságon kívül nem lehetséges levelezés az értékelési
folyamat tartalmáról.
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