Ierosmes Jaunā Eiropas
“Bauhaus” 2021. gada balvām
Ceļvedis pretendentiem
Jaunā Eiropas “Bauhaus” mērķis ir padarīt zaļo kursu par kulturālu, cilvēkorientētu un
pozitīvu, reālu pieredzi. Ikvienam jābūt iespējai sajust, redzēt un piedzīvot zaļo un
digitālo pārveidi un veidu, kā tā uzlabo mūsu dzīves kvalitāti. Tas nozīmē globālo
problēmu pārvarēšanu ar vietējiem risinājumiem, lai sasniegtu mūsu klimata mērķus
un atbalstītu plašāku pārveides perspektīvu.
Jaunais Eiropas “Bauhaus” ir veltīts mūsu ikdienas dzīvei un īpaši vērsts uz labāku
kopdzīvi skaistākās, ilgtspējīgākās un iekļaujošākās vietās.
Tā mērķis ir inovatīvā veidā formulēt trīs galvenās dimensijas:




ilgtspēja (tostarp aprite),
estētika (un citas pieredzes kvalitātes dimensijas papildus funkcionalitātei),
iekļautība (tostarp piekļūstamība un pieejamība cenas ziņā).

Iniciatīvas pirmais posms ir vērsts uz dizainu un iesaistīšanos, un tā mērķis ir precizēt
darbības jomu un informēt par Jaunā Eiropas “Bauhaus” darbību prioritātēm. Ar
Jauno Eiropas “Bauhaus” paredzēts sasniegt māksliniekus, aktīvistus, dizainerus,
arhitektus, studentus, zinātniekus, inženierus, praktiķus, politikas veidotājus un visus
interesentus. Viņi tiek aicināti sniegt ieguldījumu iniciatīvas veidošanā — virzīt
sarunas/diskusijas un apkopot to rezultātus, konkrēti nākot klajā ar iedvesmojošiem
piemēriem, idejām un redzējumiem vai problēmām un vajadzībām.
Iniciatīvas mērķis ir arī veicināt zināšanu, ideju un vajadzību apmaiņu starp šiem
dalībniekiem, lai dotu iespēju kopienām izstrādāt patiesi starpdisciplinārus
projektus, kas var nodrošināt vispusīgākus risinājumus apzinātajām vietējām
problēmām.
Lai paātrinātu zaļo pārkārtošanos, veicinātu atveseļošanu un visiem nodrošinātu
labāku kopdzīvi, mums ir jāizmanto gūto zināšanu, pieredzes un spēju bagātība,
kā arī jāaicina iesniegt jaunus redzējumus, jaunas idejas un jaunus
risinājumus.
2021. gada balvas būs daļa no izstrādes posma un atspoguļos tā kulmināciju, jo
balvas apvienos tos izcilos piemērus un jaunās idejas, kas varētu iedvesmot projektu
“Jaunais Eiropas “Bauhaus”” un sniegt ieguldījumu koncepcijas veidošanā.
Ar balvām tiks novērtēti un cildināti pašreizējie sasniegumi un atbalstīta jaunākā
paaudze, lai turpinātu attīstīt jaunas koncepcijas un idejas. Ar tām tiks popularizēti

projektu piemēri un koncepcijas/idejas, kas paver ceļu uz nākotni vai kas ilustrē to, kā
ilgtspējas, estētikas un iekļautības trijstūris jau ir ieviests mūsu teritorijās, mūsu
kopienās un mūsu praksē.
Ir izveidotas 10 dažādas kategorijas pašreizējiem piemēriem vai jaunām idejām un
koncepcijām, kas parāda Jaunā Eiropas “Bauhaus” vērtības un kas būs Jaunā
Eiropas “Bauhaus” iedvesmas avots.
Katrā no desmit kategorijām ir izveidotas divas paralēlas konkursa sadaļas:


A sadaļa “Jaunā Eiropas “Bauhaus” balvas” tiks veltīta jau esošiem,
pabeigtiem piemēriem, un



B sadaļa “Jaunā Eiropas “Bauhaus” uzlecošās zvaigznes”
tiks veltīta
koncepcijām vai idejām, kuru autori ir jaunie talanti vecumā līdz 30 gadiem.

Visi iepriekš atlasītie projektu piemēri un koncepcijas/idejas pirms galīgās atlases tiks
popularizēti izraudzītajā Jaunā Eiropas “Bauhaus” tīmekļvietnē (sk. turpmāk).
Papildus naudas summai katrs balvas ieguvējs varēs izmantot mediju partnerības
priekšrocības, ko Komisija nodrošinās īpašiem komunikācijas pasākumiem.
Katrā sadaļā desmit kategoriju uzvarētāji saņems balvu Eiropas Komisija rīkotā
oficiālā ceremonijā.

10 kategorijas
Lai veicinātu skaistu, ilgtspējīgu un iekļaujošu vietu attīstību, mēs meklējam
turpmāk minētās lietas.
Būvniecības un projektēšanas
metodes, materiāli un procesi
Mēs meklējam piemērus būvētās vides risinājumiem, kas
palīdz mazināt klimata pārmaiņas, aizsargāt vidi un padarīt
vietas pieejamākas un iekļaujošākas. Kādas inovatīvās
metodes un materiāli palīdz sasniegt šo mērķi? Kādi rīki var
atbalstīt ilgtspējīgāku celtniecības un plānošanas procesu
projektēšanu un līdzradīšanu?
Būvniecība aprites ekonomikas garā
Mēs meklējam paraugvietas / fiziskas vietas, kas demonstrē
materiālu atkalizmantošanu un reciklēšanu — Eiropas zaļā
kursa pamatelementu. Tie var būt renovāciju piemēri vai
ēkas, kas plānotas, ņemot vērā pilnīgas aprites principu.
Šādiem piemēriem jāiedvesmo mūs ar savu skaistumu un
ieguldījumu iekļautības nodrošināšanā saistībā ar to funkciju
vai pieejamību.

Risinājumi būvētas vides un dabas paralēlai attīstībai
Mēs meklējam piemērus, kas parāda, kā būvētā vide var
palīdzēt aizsargāt dabu un biodaudzveidību, vienlaikus ņemot
vērā kultūras un sociālās vajadzības. Šie piemēri varētu būt
saistīti, piemēram, ar ēku iekļaušanu ainavā vai dzīvās dabas
integrēšanu būvniecībā. Tiem jāparāda, kā var respektēt un
veicināt biodaudzveidību vai ūdens un augsnes saglabāšanu
ar celtniecības un plānošanas palīdzību.
Atjaunoti pilsētu un lauku apvidi
Mēs meklējam simboliskus teritoriālās atjaunošanas
piemērus, kuros apvienota ilgtspēja, estētika un iekļautība un
kuri izstrādāti ar iedzīvotāju un visu ieinteresēto personu
plašu līdzdalību un ciešu iesaistīšanos. Tā varētu būt,
piemēram, pamestu vai problemātisku rajonu pārveidošana
pilsētās, pagrimuma stāvoklī esošu teritoriju un reģionu
uzlabošana, paraugprojekti, kas paredzēti, lai novērstu
segregāciju un nodrošinātu piekļuvi vietām.
Produkti un dzīvesveids
Mēs meklējam produktus un procesus, kas veicina ilgtspējīgu,
pievilcīgu un iekļaujošu dzīvesveidu. Tā var būt mode,
mēbeles vai interjers, kā arī ēdiens vai citi mūsu ikdienas
dzīves elementi.
Kultūras mantojuma saglabāšana un pārveide
Mēs meklējam sekmīgus piemērus tam, kā kultūras
mantojums tiek izcelts ilgtspējas, estētikas un iekļautības
garā. Tie var būt saglabāšanas paraugmodeļi, kas visiem
uzlabo piekļuvi kultūras mantojumam, vai mantojuma
infrastruktūras pārveidošanas paraugmodeļi ar augstu sociālo
mērķi un nelielu oglekļa pēdu.
Jaunizveidotas tikšanās vietas domu apmaiņai
Mēs meklējam iedvesmojošus piemērus tam, kā telpas var
izmantot pozitīvai domu apmaiņai un kopienas izjūtas
veidošanai. Tā var būt, piemēram, tādu publisku telpu kā ielu,
laukumu un parku paraugizstrāde un izmantošana vai īpaši
iedvesmojoši kopienu centru, kopienu dārzu, līdzradīšanas
vietu modeļi, kas apvieno stilu ar spēcīgu sociālo mērķi un
ilgtspēju.

Kultūras, mākslas un kopienu mobilizēšana
Mēs meklējam piemērus, kas izceļ mākslas nozīmi ilgtspējīgu
kopienu veidošanā. Tie var būt kopienu tuvināšanai paredzēti
pasākumi, festivāli vai kultūras uzvedumi. Tie var būt tādu
stāstu piemēri, kas vēstī par sociālās iekļaušanas un zaļā
kursa atbalstīšanu vai par pārveides darbībām, kas vērstas uz
mākslu un kultūru, palīdz veidot sociālo kohēziju un attīsta
kopīgu telpas piederības sajūtu.
Modulāri, pielāgojami un mobili mājokļu risinājumi
Mēs meklējam inovatīvus intervences/mājokļu risinājumus,
kas paredzēti pagaidu ārkārtas vajadzībām, bet atbilst
augstiem estētikas un ilgtspējas standartiem. Tie var būt arī
modulāri risinājumi dinamiskām ekosistēmām, piemēram,
dzīvojamie nami ar vieglu vides pēdu un skaistuma izjūtu.
Starpdisciplināri izglītības modeļi
Mēs meklējam izglītības modeļus un metodes, kas mācību
programmā un mācību procesā integrē ilgtspējas, iekļautības
un estētikas vērtības. Tas ietver arī inovatīvus speciālistu
apmācības modeļus, kuru pamatā ir starpdisciplināra
zinātnes, mākslas un sociālo pētījumu integrācija.

Pieteikšanās kārtība
Pieteikšanās balvai jāveic Jaunā Eiropas “Bauhaus” tīmekļvietnē.
Esošie piemēri (A sadaļa) vai koncepcijas/idejas (B sadaļa) jāapraksta detalizētās
pieteikuma veidlapās atkarībā no tā, par kuru sadaļu nolemsiet iesniegt iesniegumu.
Pieteikumā īpaši sīki jāapraksta, kāpēc un kā projekta piemērs vai
ideja/koncepcija atspoguļo tā vērtību trijstūra konkretizāciju, kas ir iniciatīvas
“Jaunais Eiropas “Bauhaus”” pamatā, kā arī jāsniedz inovatīvās dimensijas
analīze. Turklāt B sadaļas gadījumā pieteikumā sīki jāapraksta pasākumi, kas
paredzēti koncepcijas vai idejas tālākai izstrādei vai īstenošanai.
Pieteikšanās periods sākas 2021. gada 23. aprīlī un beidzas 2021. gada 1. jūnijā.
Pieteikumus sadaļai “Jaunā Eiropas “Bauhaus” balva” var iesniegt persona(s) un
organizācija(s) (teritoriālā pārvalde, projekta virzītājs vai organizators utt.), kam ir
tiesības pārstāvēt iniciatīvu. Ir atļauti kopīgi pieteikumi.

Pieteikumā jāiekļauj paskaidrojums par pieteikuma iesniedzēja(-u) lomu projektā1.
Pieteikumus sadaļai “Jaunā Eiropas “Bauhaus” uzlecošās zvaigznes” var iesniegt
personas vecumā līdz 30 gadiem vai šādu personu grupas šā uzaicinājuma beigu
datumā, proti, 2021. gada 1. jūnijā.
Pieteikumus var grozīt, kamēr tie ir melnraksta versijā, taču pēc iesniegšanas tos
vairs nevar sīkāk precizēt.

Kas veido balvu?
Uzvarētāji katrā kategorijā un katrā sadaļā saņems naudas summu (katrā sadaļā būs
viens uzvarētājs katrā kategorijā):
-

30 000 EUR sadaļas “Jaunā Eiropas “Bauhaus” balva” uzvarētājiem un
15 000 EUR sadaļas “Jaunā Eiropas “Bauhaus” uzlecošās zvaigznes”
uzvarētājiem.

Visi uzvarētāji saņems arī komunikācijas paketi (piemēram, apmaksātus mediju
pakalpojumus, īsas dokumentālās filmas sagatavošanu, informāciju par to, kā labāk
demonstrēt projektu).

Atlases process
Uzvarētāju atlasi organizēs un pārbaudīs vērtēšanas komiteja, ko veidos Komisijas
dienestu pārstāvji. Komiteja nodrošinās piemērojamo noteikumu ievērošanu, tostarp
attiecībā uz interešu konfliktiem.
Atlases process notiks vairākos posmos.
Pirmajā posmā vērtēšanas komiteja izskatīs visus pieteikumus, lai novērtētu to
attiecināmību.
Otrajā posmā visi pieteikumi, kas atbildīs attiecināmības prasībām, tiks publicēti
tīmekļvietnē publiskai balsošanai. Publiskajā balsošanā varēs piedalīties tikai
personas un uzņēmumi, kas līdz 2021. gada 31. maijam ir abonējuši Jaunā Eiropas
“Bauhaus” biļetenu. Balsošana notiks, izmantojot drošu tiešsaistes sistēmu. Katram
vēlētājam katrā sadaļā būs 1 balss par katru kategoriju.
Trešajā posmā žūrija, ko veidos organizācijas, kuras līdz 2021. gada 31. maijam būs
kļuvušas par Jaunā Eiropas “Bauhaus” oficiālajiem partneriem un, kuru logotips līdz
2021.gada 15.jūnijam būs publicēts iniciatīvas “Jaunais Eiropas “Bauhaus””
tīmekļvietnē, vērtēs trīs projektus, par kuriem visvairāk balsots katras sadaļas
kategorijās. Katra partnerorganizācija tiks uzaicināta aizpildīt vērtēšanas veidlapas un
piešķirt punktus, pamatojoties uz turpmāk minētajiem piešķiršanas kritērijiem.

Jāņem vērā, ka pārējā dokumentā “projekts” jāsaprot šādi: A sadaļas gadījumā projekts ir esošs projekta
piemērs, B sadaļas gadījumā projekts ir koncepcija vai ideja.
1

Ceturtajā posmā vērtēšanas komiteja, pārbaudījusi iepriekšējo darbību pareizību un
novērtējusi partneru balsojuma rezultātus, izveidos atlasīto uzvarētāju sarakstu.
Ja divi vai vairāki visaugstāk novērtētie pieteikumi kādā kategorijā saņem vienādu
punktu skaitu, priekšlikums, kas izstrādāts vai īstenots dalībvalstī, no kuras nav cita
pieteikuma starp sadaļas uzvarētājiem, tiks pasludināts par uzvarētāju, ja otrs/citi
visaugstāk novērtētais(-ie) pieteikums(-i) ir no dalībvalsts, no kuras ir pieteikums starp
šīs sadaļas citu kategoriju uzvarētājiem.
Eiropas Komisija piešķirs balvas atlasītajiem uzvarētājiem, pamatojoties uz
vērtēšanas komitejas ieteikumiem.
Pat ja projektu var iesniegt dažādās kategorijās, tas var saņemt tikai vienu balvu. Ja
vienu un to pašu projektu visaugstāk novērtē vairāk nekā vienā kategorijā, vērtēšanas
komisija izvēlēsies kategoriju, kurā tas saņems balvu. Balva pārējās kategorijās tiks
piešķirta otrajam labākajam projektam, kas sarindojumā seko attiecīgam projektam.
Jāņem vērā, ka pieņemamas ir tikai aizpildītas pieteikuma veidlapas bez trūkstošiem
elementiem tajās.

Attiecināmības kritēriji
Visiem pieteikumiem Jaunā Eiropas “Bauhaus” balvu saņemšanai jāatbilst šādiem
attiecināmības kritērijiem:
1. Pieteikums jāiesniedz, izmantojot tiešsaistes platformu, ne vēlāk kā
2021. gada 1. jūnijā pulksten 11.59.59 pēc Centrāleiropas laika.
2. Pieteikumiem jābūt angļu valodā.
3. Pieteikums jāiesniedz:
a) A sadaļas gadījumā: personai(-ām) vai organizācijai(-ām) (pilsētai vai
reģionam, finansētājam, organizatoram), kam ir tiesības pārstāvēt
projektu. Pretendenti var būt ES vai trešo valstu rezidenti, ja vien to
projektu piemēri fiziski atrodas vai ir attīstīti ES;
b) B sadaļas gadījumā: personai vai personu grupai, kas ir
koncepcijas/idejas autori. Visiem šīs sadaļas pretendentiem 2021. gada
31. maijā jābūt vecumā līdz 30 gadiem. Pretendenti var būt ES vai trešo
valstu rezidenti, ja vien to koncepcija/ideja ir jāizstrādā un jāīsteno ES.
4. Pretendentam nevajadzētu būt nevienā izslēgšanas situācijā, kas paredzētas
Finanšu regulas 136. pantāi.
5. Tā kā dubultā finansēšana ir stingri aizliegta, konkursā nevar piedalīties
pieteikumi, kas attiecas uz projektiem, kuri jau saņēmuši ES balvu.
6. Pretendents uzņemsies vienpersonisku atbildību gadījumā, ja ir prasījums, kas
attiecas uz darbībām, kuras veiktas konkursa ietvaros.
7. Jānorāda likumīgā pārstāvja vārds/nosaukums.
8. Pieteikumā jāietver pamatinformācija un atzinības par projekta piemēru, ideju
vai koncepciju, kā arī:
a) A sadaļas gadījumā: vismaz sešas (6) fotogrāfijas ar norādēm uz
autortiesībām un Eiropas Komisijas atļauja tās izmantot;

b) B sadaļas gadījumā: vismaz viena (1) koncepcijas/idejas fotogrāfija vai
vizuāls attēlojums ar norādēm uz autortiesībām un Eiropas Komisijas
atļauja tos izmantot.
9. Pieteikumu veido pilnībā aizpildīta pieteikuma veidlapa, kas atrodama
tīmekļvietnē. Visi obligātie lauki ir jāaizpilda. Katram pretendentam jāparaksta
paziņojums par privātumu, kas pievienots pieteikuma veidlapai.
10. Pieteikumā skaidri jānorāda viena no desmit balvu kategorijām.
11. Ja viens un tas pats projekts tiek iesniegts vairākās kategorijās, katrai
kategorijai jāaizpilda atsevišķs pieteikums.
12. A sadaļas projektu piemēriem pieteikuma iesniegšanas brīdī jābūt jau
pabeigtiem. Koncepcijas, prototipi un risinājumi (rīki, metodes, idejas), kas nav
īstenoti reālā kontekstā, tiks uzskatīti par neatbilstīgiem.
13. Koncepcijas/idejas B sadaļā var būt dažādos izstrādes posmos, sākot no
koncepcijām agrīnā stadijā līdz prototipa līmenim, un tās būtu jāiesniedz kopā
ar izstrādes plānu, kurā izklāstīti pasākumi, kas paredzēti koncepcijas/ideju
tālākai izstrādei, veicināšanai un/vai īstenošanai, īpašu uzmanību pievēršot
nākamajam gadam pēc pieteikuma iesniegšanas.

Piešķiršanas kritēriji
Uzvarētāju galīgo sarindojumu un atlasi veic vērtēšanas komiteja, kuru veido Eiropas
Komisijas locekļi, kas ir pilnībā atbildīgi par vērtēšanas pareizu norisi un rezultātu,
pamatojoties uz šādiem piešķiršanas kritērijiem:
Jaunā Eiropas “Bauhaus” balvu gadījumā:
a) projekta izcilība izvēlētajā balvas kategorijā. Projektos jāparāda, kā saistībā ar konkrēto
kategoriju parauga veidā tiek īstenotas un kombinētas ilgtspējas, estētikas un iekļautības
pamatvērtības (40 punkti/100);
b) pierādīti projekta
(20 punkti/100);

rezultāti/ietekme

sastatījumā

ar

katras

kategorijas

gaidām

c) iedzīvotāju līdzdalība un iesaistīšana. Īpaši tiks vērtēta iedzīvotāju un pilsoniskās
sabiedrības iesaistīšanas kvalitāte projekta izstrādē un/vai īstenošanā. Projektā jāparāda tās
priekšrocības, ko var iegūt no iesaistīšanās (20 punkti/100);
d) inovatīva dimensija attiecībā pret vispārējo praksi (10 punkti/100);

e) liels pārnesamības potenciāls uz dažādiem kontekstiem, pamatojoties uz skaidru
dokumentāciju un metodikas un principu paziņošanu (10 punkti/100);
“Jaunā Eiropas “Bauhaus” uzlecošās zvaigznes” gadījumā:
a) projekta izcilība izvēlētajā balvas kategorijā. Idejām un koncepcijām jāparāda, kā saistībā
ar konkrēto kategoriju parauga veidā var būt īstenotas un kombinētas ilgtspējas, estētikas un
iekļautības pamatvērtības (50 punkti/100);

b) inovatīva dimensija attiecībā pret vispārējām koncepcijām un praksi (25 punkti/100);
c) tāda izstrādes plāna atbilstība, kvalitāte un ticamība, kurā īpaša uzmanība pievērsta
pasākumiem, kas paredzēti nākamajā gadā pēc pieteikuma iesniegšanas (25 punkti/100).
Maksimālais punktu skaits, kas tiks piešķirts par priekšlikuma kvalitāti, ir 100 punkti. Katrā
kritērijā ir jāsaņem vismaz 50 % no punktiem. Tikai tie priekšlikumi, kas atbildīs šai kvalitātes
robežvērtībai, tiks iekļauti projektu sarindojuma sarakstā.
Balvas piešķiršanas atcelšana
Komisija var atcelt konkursu vai nolemt nepiešķirt balvu kādā vai visās kategorijās, un tai nav
pienākuma nodrošināt kompensāciju dalībniekiem, ja: a) nav saņemti pieteikumi,
b) vērtēšanas komiteja nevar izraudzīties uzvarētāju vai c) uzvarētāji nav piemēroti vai ir
jāizslēdz.
Balvas anulēšana
Komisija var anulēt balvu pēc tās piešķiršanas un atgūt visus veiktos maksājumus, ja tā
konstatē, ka: a) tās iegūšanai tika izmantota nepatiesa informācija, krāpšana vai korupcija,
b) uzvarētājs nebija tiesīgs pretendēt vai tas bija jāizslēdz, c) uzvarētājs nopietni pārkāpj
saistības, kas paredzētas šā konkursa iepriekš minētajos noteikumos.
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