Вдъхновения
за
европейски
Баухаус“ за 2021 г.

наградите

„Нов

Ръководство за кандидатите
Новият европейски Баухаус има амбицията да превърне Европейския зелен пакт
в културно, насочено към човека и положително, осезаемо преживяване. Всеки
следва да е в състояние да чувства, вижда и преживява екологичната и
цифровата трансформация и начина, по който тя подобрява качеството на нашия
живот. Това означава свързване на глобалните предизвикателства с местните
решения с оглед постигане на целите в областта на климата и подкрепа за поширока перспектива за трансформация.
Новият европейски Баухаус е свързан с ежедневието ни, като се поставя акцент
върху по-добрия съвместен живот в по-красиви, устойчиви и приобщаващи
пространства.
Неговата цел е по иновативен начин да бъдат формулирани три основни
измерения:




устойчивост (включително кръговост);
естетика (и други измерения на качеството на преживяванията отвъд
функционалността);
приобщаване (включително физическа и финансова достъпност).

Първият етап на инициативата е насочен към разработването и ангажирането,
като целта е да бъде изяснен обхватът и да се съобщят приоритетите на
действията на новия европейски Баухаус. Желанието е новият европейски
Баухаус да достигне до хората на изкуството, активистите, дизайнерите,
архитектите, студентите, учените, инженерите, практикуващите специалисти,
създателите на политики и всички заинтересовани граждани. Те се приканват да
допринесат за оформянето на инициативата при разработването и
оползотворяването на разговорите/обсъжданията чрез конкретно представяне на
вдъхновяващи примери, идеи и визии или предизвикателства и потребности.
Инициативата е насочена също така към улесняване на обмена на знания, идеи
и потребности между тези участници — с цел общностите да получат възможност
да разработват реални междудисциплинарни проекти, които да са в състояние
да
осигурят
по-всеобхватни
решения
за
установените
местни
предизвикателства.
За да ускорим екологичния преход, да допринесем за възстановяването и да
гарантираме по-добър съвместен живот за всички, ние трябва да надграждаме

съществуващото богатство от знания, опит и способности, така че да бъде
отправен призив за нови визии, нови идеи и нови решения.
Наградите за 2021 г. ще бъдат част от и ще представляват кулминацията на
етапа на разработването, тъй като наградите ще обединят онези отлични
примери и нови идеи, които могат да вдъхновят проекта „Нов европейски
Баухаус“ и да допринесат за оформянето на концепцията.
С наградите ще бъдат признати и отличени съществуващите постижения и помладото поколение ще бъде подкрепено да продължи да разработва възникващи
концепции и идеи. Те ще осигурят видимост за примери за проекти и
концепции/идеи, които онагледяват как триъгълникът на устойчивостта,
естетиката и приобщаването вече е пренесен в нашите територии, нашите
общности и нашите практики, или които подготвят пътя за бъдещето.
Създадени са 10 различни категории за съществуващи примери или нови идеи и
концепции, които изразяват ценностите на новия европейски Баухаус и ще
служат като вдъхновение за него.
Във всяка от десетте категории са създадени две паралелни направления на
конкурса:


направление А: „Награди нов европейски Баухаус“, ще бъде посветено
на съществуващи завършени примери; а



направление Б: „Нов европейски Баухаус за изгряващи звезди“
,
ще бъде посветено на концепции или идеи, предложени от млади таланти
на възраст до 30 години.

На всички предварително избрани примери за проекти и концепции/идеи ще бъде
осигурена видимост на определения уебсайт на новия европейски Баухаус (вж.
по-долу) преди окончателния избор. В допълнение към паричната сума всеки
получател на награда ще се възползва от медийно партньорство, осигурено от
Комисията за целеви комуникационни дейности.
За всяко направление победителите в десетте категории ще получат наградата
си на официална церемония, организирана от Европейската комисия.

Десетте категории
За да допринесем за красиви, устойчиви и приобщаващи пространства, ние
търсим:
Техники, материали и процеси
за строителство и проектиране
Ние търсим примери за решения за нашата
архитектурна среда, които допринасят за смекчаване
на изменението на климата, опазване на околната среда
и създаване на финансово достъпни и приобщаващи

пространства. Какви са иновативните техники и
материали за тази цел? Какви инструменти могат да
подпомагат проектирането и съвместното създаване
на по-устойчиви процеси на строителство и планиране?
Строителство в духа на кръговостта
Ние
търсим
достойни
за
пример
пространства/физически обекти, които демонстрират
повторната употреба и рециклирането на материали:
основен елемент на Европейския зелен пакт. Това могат
да бъдат примери за реновиране или сгради, чието
планиране е съобразено с пълната кръговост. Тези
примери следва да ни вдъхновяват с красотата си и с
приноса им за приобщаването, свързани с тяхната
функция или достъпност.
Решения за съвместното развитие на архитектурната
среда и природата
Ние търсим примери, показващи как архитектурната
среда може да допринесе за опазването на природата и
биологичното разнообразие, като се вземат под
внимание културните и социалните потребности.
Примерите могат да бъдат свързани със сливане на
сгради с пейзажа или включване на жива природа в
строителството. Те следва да покажат как
биологичното разнообразие или опазването на водните
ресурси и почвите могат да бъдат зачитани и
стимулирани чрез строителство и планиране.
Възстановени градски и селски пространства
Ние търсим емблематични примери за териториално
обновление, които съчетават устойчивост, естетика и
приобщаване и са разработени с широко участие и силна
ангажираност на гражданите и всички заинтересовани
страни. Те може например да включват преобразяване
на изоставени или изправени пред предизвикателства
градски райони, модернизиране на западащи територии
и региони и образцови проекти, насочени към
преодоляване на сегрегацията и предоставяне на
достъп до пространства.
Продукти и начин на живот
Ние търсим продукти и процеси, които допринасят за
устойчив, привлекателен и приобщаващ начин на живот.
Може да става дума за мода, мебели или вътрешен
дизайн, но също и за храни или други елементи от
нашето ежедневие.

Съхранено и преобразено културно наследство
Ние търсим успешни примери за културно наследство,
на което е придадена стойност в духа на
устойчивостта, естетиката и приобщаването. Може
да става дума за образцови модели на опазване, които
подобряват достъпа на всички до културно наследство,
или преобразуване на инфраструктурата на културно
наследство с високо социално предназначение и нисък
въглероден отпечатък.
Преоткрити места за срещи и споделяне
Ние търсим вдъхновяващи примери за това как
пространствата
могат
да
се
използват
за
положителен обмен и изграждане на общности. Това
например може да се постигне чрез отлично
разработване
и
използване
на
обществени
пространства, например улици, площади и паркове; или
особено вдъхновяващи модели на обществени центрове,
общински градини и места за съвместна творческа
работа, при които стилът се съчетава със силно
социално предназначение и устойчивост.
Мобилизиране на културата, изкуствата и общностите
Ние търсим примери, чрез които да се покаже
въздействието на изкуствата върху устойчивото
изграждане на общности. Това могат да бъдат събития,
фестивали
и
културни
представления,
които
сближават общностите. Те може да включват примери
за разказване на истории, подкрепящи социалното
приобщаване и Европейския зелен пакт,
или
трансформационни дейности, насочени към изкуствата
и културата, които спомагат за постигането на
социално сближаване и развитието на общо чувство за
собственост върху пространството.
Модулни, приспособими и мобилни решения за
жилища
Ние
търсим
иновативни
решения
за
интервенции/жилищно строителство в отговор на
временни спешни нужди, които се отличават с високи
стандарти за естетика и устойчивост. Това може да
бъдат и модулни решения за динамични екосистеми
като студентски общежития с нисък отпечатък върху
околната среда и усещане за красота.

Междудисциплинарни образователни модели
Ние търсим образователни модели и методи, които
интегрират
ценностите
на
устойчивостта,
приобщаването и естетиката в съдържанието на
учебните програми и в учебния процес. Това включва и
иновативни модели за обучение на специалисти въз
основа на междудисциплинарното интегриране на наука,
изкуства и социални науки.

Как да кандидатствате
Кандидатстването за наградата ще бъде чрез уебсайта на новия европейски
Баухаус.
Съществуващите примери (направление А) или концепциите/идеите
(направление Б) се описват в подробните формуляри за кандидатстване в
зависимост от това за кое направление решите да подадете кандидатурата си.
В кандидатурата по-специално се представя с подробности защо и как
примерът за проект или идеята/концепцията представлява конкретизация
на триъгълника от ценности, съставляващи инициативата „Нов европейски
Баухаус“, както и анализ на неговото/нейното иновативно измерение. Освен
това за направление Б в кандидатурата се представят стъпките, предвидени за
по-нататъшното разработване или изпълнение на концепцията или идеята.
Периодът на кандидатстване ще започне на 23.4.2021 г. и ще приключи на
01.6.2021 г.
Кандидатурите за наградите „Нов европейски Баухаус“ могат да бъдат
представени от лицата и организациите (териториална администрация,
популяризатор или организатор на проекти и др.), които имат право да
представляват инициативата. Допускат се съвместни кандидатури.
Кандидатурата съдържа обяснение за ролята на кандидатстващите субекти в
проекта1.
Кандидатурите за „Нов европейски Баухаус за изгряващи звезди“ могат да бъдат
представени от лица или групи от лица на възраст до 30 години към крайния срок
на настоящата покана: 31.5.2021 г.
Кандидатурите могат да бъдат променяни, докато са във версия на проект, но не
могат да бъдат преработвани допълнително, след като бъдат подадени.
Моля да имате предвид, че в останалата част от настоящия документ „проект“ следва да означава,
както следва: за направление А — проект е съществуващ пример за проект, за направление Б —
проект е концепция или идея.
1

Какво включва наградата?
Победителите във всяка категория и всяко направление ще получат парична
сума (по един победител за всяка категория във всяко направление):
-

30 000 EUR за победителите в „Нов европейски Баухаус“; и
15 000 EUR за победителите в „Нов европейски Баухаус за изгряващи
звезди“.

Всички победители ще получат и комуникационен пакет (например платена
реклама в медиите, заснемане на кратък документален филм, обучение за
представяне на проекта).

Процес на избор
Изборът на победителите ще бъде организиран и контролиран от комисия за
оценка, състояща се от представители на службите на Комисията. Тази комисия
ще гарантира спазването на приложимите правила, включително по отношение
на конфликта на интереси.
Процесът на избор ще протече в няколко етапа.
В първия етап комисията за оценка ще разгледа всички кандидатури, за да
оцени дали отговарят на изискванията.
Във втория етап всички кандидатури, които отговарят на изискванията за
допустимост, ще бъдат публикувани на уебсайта за публично гласуване.
Публичното гласуване ще бъде отворено изключително за физически лица и
образувания, които са се абонирали за бюлетина на новия европейски Баухаус
до 31 май 2021 г. Гласуването ще се проведе чрез сигурна онлайн система. Всеки
гласуващ ще има 1 глас за всяка категория във всяко направление.
В третия етап трите най-гласувани проекта за категория във всяка част ще бъдат
оценени от жури, съставено от организациите, кандидатствали да станат
официални партньори на новия европейски Баухаус до 31 май 2021 г. и чието
лого е публикувано на уебсайта на новия европейски Баухаус до 15 юни 2021 г.
Всяка партньорска организация ще бъде поканена да попълни формуляри за
оценка и да присъди точки въз основа на посочените по-долу критерии за
присъждане на наградата.
В четвъртия етап комисията за оценка ще изготви списъка на избраните
победители, след като е проверила редовността на предходните етапи и е
оценила резултатите от гласуването на партньорите.
Ако две или повече кандидатури с най-високо класиране получат еднакъв брой
точки в дадена категория, предложението, разработено или изпълнено в държава
членка, от която няма кандидатура сред победителите в рамките на
направлението, ще бъде обявено за победител, ако другите кандидатури с най-

високо класиране са от държава членка, от която има кандидатура сред
победителите в другите категории в рамките на същото направление.
Европейската комисия ще присъди наградите на избраните победители въз
основа на препоръките на комисията за оценка.
Ако даден проект е представен в различни категории, той може да получи само
една награда. Ако един и същ проект получи най-високо класиране в повече от
една категория, комисията за оценка ще избере категорията, в която той ще
получи награда. Наградата в другите категории ще бъде присъдена на втория по
ред проект в класирането, следващ въпросния проект.
Моля да имате предвид, че се допускат само пълни формуляри за
кандидатстване без липсващи елементи.

Критерии за допустимост
Всички кандидатури за наградите на новия европейски Баухаус трябва да
отговарят на следните критерии за допустимост:
1. Кандидатурата се подава чрез онлайн платформата не по-късно от
01.6.2021 г., 11:59:59 ч. централноевропейско време.
2. Кандидатурите трябва да бъдат на английски език.
3. Кандидатурите трябва да бъдат подадени от:
а) в направление А: лицата или организациите (град или регион,
финансираща страна, организатор), които имат правото да
представляват проекта. Кандидатите могат да бъдат лица от ЕС или
извън ЕС, стига техните примери за проект да бъдат физически
разположени или разработени в ЕС;
б) в направление Б: лицето или групата от лица, които са създали
концепцията/идеята. Всички кандидати в това направление трябва
да бъдат на възраст до 30 години към 31.5.2021 г. Кандидатите могат
да бъдат лица от ЕС или извън ЕС, стига тяхната концепция/идея да
бъде разработена или изпълнена в ЕС.
4. Кандидатът не следва да бъде в едно или повече от положенията,
налагащи отстраняването му, предвидени в член 136 от Финансовия
регламентi.
5. Тъй като двойното финансиране е строго забранено, кандидатури,
обхващащи проекти, които вече са получили награда на ЕС, не могат да
участват в конкурса.
6. Кандидатът носи лична отговорност в случай на иск, свързан с дейностите,
извършени в рамките на конкурса.
7. Трябва да бъде посочено името на законния представител.
8. Кандидатурата съдържа основна информация и имената на авторите на
примера за проект, идеята или концепцията, както и:

а) в направление А: най-малко шест (6) снимки с посочване на
авторското право и разрешение за използването им от страна на
Европейската комисия;
б) в направление Б:
най-малко една (1) снимка или визуално
изображение на концепцията/идеята с посочване на авторското
право и разрешение за използването им от страна на Европейската
комисия.
9. Кандидатурата се състои от изцяло попълнен формуляр за
кандидатстване, който е достъпен на уебсайта; трябва да бъдат попълнени
всички задължителни полета. Всеки кандидат трябва да подпише
декларация за поверителност, която придружава формуляра за
кандидатстване.
10. В кандидатурата трябва ясно да бъде посочена една от десетте категории
на наградата.
11. Ако един и същ проект е представен в няколко категории, за всяка
категория се изготвя отделна кандидатура.
12. Примерите за проекти в направление А трябва вече да са завършени към
момента на подаване на кандидатурата. Не се допускат концепции,
прототипи и решения (инструменти, методи, идеи), които не са изпълнени
в реални условия.
13. Концепциите/идеите в направление Б могат да бъдат на различни етапи на
разработване — от първоначална концепция до прототип, и следва да
бъдат представени заедно с план за развитие, в който се очертават
предвидените стъпки за по-нататъшно разработване, популяризиране
и/или изпълнение на концепцията/идеята със специален акцент върху
годината, следваща годината на кандидатстване.

Критерии за присъждане на наградата
Окончателното класиране и изборът на победителите се организират от комисията за
оценка, състояща се от членове на Европейската комисия, които носят пълната
отговорност за правилното провеждане и резултата от оценката въз основа на следните
критерии за присъждане на наградата:
За наградите „Нов европейски Баухаус“:
а) образцов характер на проекта в избраната категория за награда. Проектите показват
как основните ценности за устойчивост, естетика и приобщаване и са следвани и
съчетани по образцов начин по отношение на конкретната категория (40 от 100 точки);
б) демонстрирани резултати/въздействия на проектите по отношение на очакваното в
рамките на всяка категория (20 от 100 точки);

в) участие и ангажираност на гражданите. Специална тежест ще се отдаде на
качеството на участието на гражданите и гражданското общество в разработването

и/или изпълнението на проекта. Проектът следва да покаже ползите, които са извлечени
от участието (20 от 100 точки);
г) новаторско измерение по отношение на обичайните практики (10 от 100 точки);
д) висок потенциал за пренасяне в различни условия въз основа на ясна документация
и съобщаване на методиката и принципите (10 от 100 точки).
За „Нов европейски Баухаус за изгряващи звезди“:
а) образцов характер на проекта в избраната категория за награда. Идеите и
концепциите показват как основните ценности за устойчивост, естетика и приобщаване
могат да бъдат следвани и съчетани по образцов начин по отношение на конкретната
категория (50 от 100 точки);
б) новаторско измерение по отношение на обичайните концепции и практики (25 от 100
точки);
в) целесъобразност, качество и надеждност на плана за развитие със специално
внимание към стъпките, предвидени през годината, следваща годината на
кандидатстване (25 от 100 точки).
Максималният брой точки за качеството на предложението е 100. За всеки критерий се
изисква минимален резултат от 50 %. В списъка с класирането ще бъдат включени само
предложенията, при които е достигнат този праг за качество.
Отмяна на наградата
Комисията може да отмени конкурса или да реши да не присъди награда в някоя или във
всички категории, без да е задължена да компенсира участниците, ако: а) не са получени
кандидатури, б) комисията за оценка не може да определи победител или в)
победителите не отговарят на изискванията или трябва да бъдат отстранени.
Оттегляне на наградата
Комисията може да оттегли наградата след присъждането ѝ и да си възстанови всички
извършени плащания, ако установи, че: а) за получаването ѝ са използвани невярна
информация, измама или корупция, б) даден победител не е отговарял на изискванията
или е следвало да бъде отстранен, в) даден победител е нарушил сериозно
задълженията си по отношение на горепосочените правила на настоящия конкурс.
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