EUROPOS PAVELDO APDOVANOJIMAI / EUROPA NOSTRA APDOVANOJIMAI
2021
KVIETIMAS DALYVAUTI
(nuoroda į kvietimą / vadovą Europa Nostra interneto svetainėje anglų kalba
http://www.europeanheritageawards.eu/wpcontent/uploads/2020/05/HA2021_CallforEntries_EHA.pdf )

Europos paveldo apdovanojimai / Europa Nostra apdovanojimai yra 2002 m. Europos
Komisijos inicijuota veikla, palaikoma Kūrybiškos Europos programos1. Nuo pat jos įkūrimo
Europa Nostra, organizacija įgalinanti paveldu besirūpinančių Europos piliečių balsą, buvo
atsakinga už šį apdovanojimą dėl savo ilgos patirties ir kompetencijos viešai skelbiant
asmeninius ar bendrus pasiekimus kultūros paveldo srityje Europos lygmeniu.
Šiais metiniais apdovanojimais siekiama identifikuoti ir populiarinti geriausią materialaus ir
nematerialaus kultūros paveldo vertybių išsaugojimo patirtį, skatinti sienas peržengiantį žinių
bei patirties dalinimąsi Europoje, stiprinti visuomenės sąmoningumą ir Europos paveldo vertės
pajautimą bei skatinti puikias iniciatyvas per geruosius pavyzdžius.
Išskirtiniai pasiekimai paveldo srityje yra apdovanojami keturiose kategorijose:
1)

paveldo išsaugojimas;

2)

tyrimai;

3)

nuopelnai paveldo apsaugai;

4)

edukacija, mokymai ir sąmoningumo ugdymas.

Nominacijos gali būti susijusios su materialiu, nematerialiu2 ir skaitmenizuotu paveldu3.
Paveldo objektai gali būti mažo ir didelio mastelio, nuo vietos iki Europos bei tarptautinio
reikšmingumo lygmens.
Vertinimo ir atrankos kriterijai yra kokybė / kompetencija atliekant darbus, pagrindžiant juos
prieš tai atliktais tyrimais, pagarba meninei, kultūrinei ir socialinei vertei, kontekstas (aplinka),
autentiškumas, vientisumas, tvarumas bei darnumas ir teigiamas indėlis į veiksmus dėl klimato
kaitos, nominuojamo objekto vaidmuo Europos kontekste. Papildomai vertinami aspektai yra:

1

Į apdovanojimus gali pretenduoti tik pareiškėjai iš tų šalių, kurios yra prisijungusios prie Kūrybiškos Europos
programos, kaip Lietuva (ir kai kurios kitos šalys, paminėtos atskirame sąraše).
2
Nematerialusis kultūros paveldas traktuojamas pagal UNESCO apibrėžimą ir reiškia ilgainiui nusistovėjusią
veiklą, vaizdus, išraiškos formas, žinias, įgūdžius, taip pat su jais susijusias priemones, objektus, žmogaus veiklos
produktus ir su jais susijusias kultūros erdves, kurias bendruomenės, grupės ir kai kuriais atvejais pavieniai žmonės
pripažįsta savo kultūros paveldo dalimi (apima žodines tradicijas ir raiškas, scenos menus, socialines praktikas,
ritualus ir šventes, visatos ir gamtos pažinimą bei susijusias praktikas bei tradicinius amatus). Žr.: UNESCO
nematerialaus
kultūros
paveldo
apsaugos
konvencija:
https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.902ADBEBD9A8 .
3
Norėdami gauti daugiau informacijos apie skaitmeninę kultūrą ir skaitmeninimą, apsilankykite svetainėje:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-culture .

inovacijos, interpretavimas ir pristatymas, edukacinis darbas, finansavimas ir valdymas,
socialinė atsakomybė ir (paveldo) auditorijos ugdymas.
Europos paveldo apdovanojimai / Europa Nostra apdovanojimai pagerbs iki 30 išskirtinių
paveldo pasiekimų visose Europos šalyse kiekvienais metais. Apdovanojimų skaičius
kiekvienais metais priklauso nuo gautų paraiškų kiekio ir kokybės.
Iki keturių dalyvių gaus didįjį prizą su 10000 EUR piniginiu apdovanojimu.
Vienas nugalėtojas taip pat gaus Publikos pasirinkimo prizą, gaunamą surengus balsavimą
Europa Nostra interneto svetainėje.
Iš pateiktų paraiškų, du dalyviai, išrinkti ILUCIDARE komisijos, papildomai gaus
ILUCIDARE specialiuosius prizus4. ILUCIDARE yra Europos Sąjungos finansiškai remiamas
projektas, kurio tikslas yra skatinti paveldo inovacijas ir tarptautinius ryšius. Kaip šio projekto
dalis, ILUCIDARE specialusis prizas yra skirtas identifikuoti ir propaguoti geriausias paveldo
inovacijų ir tarptautinių ryšių praktikas. Laimėtojais paskelbti projektai gaus arba „Europos
paveldo apdovanojimą“, arba ILIUCIDARE specialųjį prizą.
Paskutinė data paraiškos siuntimui: 2020 m. spalio 1 d.
Daugiau informacijos kreipkitės: Paveldo apdovanojimų koordinatorė Elena Bianchi, el. paštas
eb@europanostra.org .
Paraiškos formą galite atsisiųsti čia: www.europeanheritageawards.eu/apply .

PARAIŠKOS SĄLYGOS
Paraišką / projektą galima pateikti tik vienai kategorijai. Jeigu nesate tikri, kuriai kategorijai
priklauso jūsų projektas, susisiekite su Europa Nostra organizacija el. paštu
awards@europanostra.org, tel. Nr. +31 70 302 40 52.

Pretenduoti gali:
•
•
•
•

•
•
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archeologinės vietos, įskaitant povandeninę archeologiją;
architektūros paveldas: pavieniai pastatai ar pastatų grupės kaimo ar miesto aplinkoje;
pastatų papildymai ar pakeitimai arba naujų pastatų projektai istorinėse miesto ir kaimo
vietovėse;
kultūrinis kraštovaizdis, įskaitant istorinę miesto aplinką ar miestovaizdį, miesto ar
miestelių aikštės ir gatvių perspektyvos, istoriniai parkai ir sodai, didesnės suplanuoto
kraštovaizdžio teritorijos arba teritorijos, turinčios kultūrinę, aplinkosauginę ir/ arba
žemės ūkio vertę;
pramoninio ir inžinerinio paveldo statiniai ir vietos;
nematerialus paveldas;

ILUCIDARE yra projektas, finansuojamas pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą
„Horizontas 2020“, dotacijos sutartis Nr. 821394. „Europa Nostra“ yra ILUCIDARE partnerių konsorciumo narė.
Daugiau informacijos: https://ilucidare.eu/ .

•
•

kilnojamasis paveldas: kolekcijos ar atskiri meno kūriniai ar istorinės reikšmės
objektai;
religinio paveldo objektai.

Kategorijos
Paveldo išsaugojimas
Išskirtiniai pasiekimai išsaugojant, pagerinant ir pritaikant kultūros paveldą naujiems
naudojimo būdams.
•

•

•
•
•

Teikiami projektai turi apimti išskirtinį statinio ar vietovės konservavimą,
restauravimą, pritaikymą esamai ar naujai paskirčiai, naujus elementus ar pakeitimus
ar naujus projektus saugomose teritorijose.
Pastatas / vietovė / meno kūrinys (-iai) turi būti prieinami viešai. Prieinamais pastatais
ar vietomis taip pat laikomi objektai, kuriuos nuolatos naudoja didelis skaičius žmonių
(pvz. mokyklos ar biurų pastatai), taip pat privatūs pastatai ir vietos, kurios reguliariai
yra atviros lankytojams.
Projektai turi apimti atskaidą ir eksponavimą kultūriniams ar edukacijos tikslams.
Pretenduoti gali ir baigti didesnių projektų etapai. Dalyviai aprašyme turi nurodyti, kaip
etapas susijęs su visu projektu, ir nurodyti numatomą projekto užbaigimo datą.
Projektai turėtų būti baigti per pastaruosius tris metus: 2017 m. rugsėjo mėn. – 2020 m.
rugsėjo mėn.

Tyrimai5
Išskirtiniai mokslinių tyrimų, skaitmeninimo ir žinių perdavimo projektai, darantys
apčiuopiamą poveikį Europos kultūros paveldo apsaugai ir puoselėjimui.
Gali būti teikiami šie projektai:
•
•

•

Darbai ar mokslinės publikacijos apie tyrimų, taikomųjų tyrimų ir / arba bandomųjų
tyrimų ar paveldo skaitmenizavimo, rezultatus.
Pateiktų projektų tikslas turėtų būti sukurti novatoriškas metodikas, technikas,
modelius ir priemones, leidžiančias padidinti žinias ir kompetenciją, susijusią su
kultūros paveldo apsauga ir /arba pagerinimu.
Pateikti projektai turi būti baigti per pastaruosius trejus metus: nuo 2017 m. rugsėjo
mėn. iki 2020 rugsėjo mėn.

Svarbi pastaba: Jei tyrimas yra preliminarus, skirtas dabar jau atliktai intervencijai į paveldo
objektą, prašome paraišką teikti kategorijoje „Paveldo išsaugojimas“.

5

Šis apibrėžimas galioja 2020 ir 2021 m. Europos paveldo apdovanojimams / „Europa Nostra“ apdovanojimams,
kurių metu bus įteikti specialieji ILUCIDARE prizai.

Nuopelnai paveldo apsaugai
Pretenduoti į šią kategoriją gali asmenys ar organizacijos, kurie savo veiklą vykdo ilgą laiką
(mažiausiai 10 metų) ir kurie demonstruoja didelį atsidavimą, pilietinį įtraukimą ir
kompetenciją saugant ir gerinant Europos kultūros paveldą, ir kurių veiklos rezultatai viršija
veiklos kontekste įprastus lūkesčius.
● Paraišką turi teikti trečioji šalis.
● Paraiškos negali teikti nominuojamo asmens šeimos narys ar nominuojamos organizacijos
narys ar darbuotojas.
● Nominuojamos organizacijos gali būti viešieji ar privatūs juridiniai asmenys.
● Pasiekimas turėtų būti tokio lygio, kuris veiklos kontekste būtų laikomas išskirtiniu, arba
laikomas išskirtiniu platesniame Europos kontekste.
● Įrodyta veiklos europinė dimensija ar išskirtinių laimėjimų poveikis Europos mastu bus
laikomi privalumais.

Edukacija, mokymai ir sąmoningumo ugdymas
Išskirtinės su kultūros paveldu susijusios edukacijos, mokymų ir sąmoningumo ugdymo
iniciatyvos, kurių tikslas yra skatinti gebėjimų stiprinimą ir vietinę paramą, kurti vietos ir
tapatybės jausmą ir skatinti piliečių įsitraukimą bei paveldo nuosavybės jausmą.
Nominuojamos iniciatyvos turi būti:
•
•
•
•
•
•
•

Pavyzdinės ir tvarios / darnios.
Novatoriškos ir kūrybingos.
Interaktyvios bei skatinančios dalyvavimą.
Pakankamai pažengusios, turinčios apčiuopiamų rezultatų: vykdoma ar būsima veikla
turi būti įrodyta.
Veikla turi pasiekti plačią auditoriją.
Veikla skatina socialinę įtrauktį, kultūrų ir kartų dialogą, taip pat skatina aktyvų
bendruomenės įsitraukimą.
Veikla tarnauja kaip įkvėpimo šaltinis Europoje ar pasauliniame kontekste.

Pateiktas projektas turėtų būti susijęs su viena iš trijų rūšių veiklų arba gali būti dviejų ar visų
trijų rūšių derinys:
Edukacinės veiklos privalo turėti patikimą edukacijos metodą, kuris supažindintų visuomenę
su materialiu ir / arba nematerialiu paveldu, kurtų priėmimą ir palaikymą gyvenamojoje
aplinkoje ir ne ekspertais esančių asmenų empatiją (sensibilizaciją). Projektas turėtų skatinti
labiau gerbti materialųjį ir (arba) nematerialųjį kultūros paveldą.
Mokymų veiklos taip pat turėtų būti grįstos patikima pedagogine metodologija ir turėtų
suteikti platesnes žinias apie istorinį kontekstą, techninius įgūdžius ir tarpsritinį
(tarpdisciplininį) bendradarbiavimą.

Sąmoningumo didinimo veiklos (tokios kaip viešosios ar (socialinės) žiniasklaidos
kampanijos) turėtų aktyviai didinti bendruomenės supratimą ir įsitraukimą į materialiojo ir
(arba) nematerialiojo paveldo veiklas ir su paveldo apsauga ir tvariu bei darniu vystymu
susijusias problemas. Projektas turėtų būti novatoriškas ir skatinantis įsitraukimą,
propaguojantis visuomenės sąmoningumą, didinantis bendruomenės dalyvavimą ir ugdantis
gebėjimus.

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS?
Į apdovanojimus gali pretenduoti tik pareiškėjai iš tų šalių, kurios yra prisijungusios prie
Kūrybiškos Europos programos, kaip Lietuva (ir kai kurios kitos šalys, paminėtos atskirame
sąraše).
● Visi dalyviai turėtų įsitikinti, kad paraišką užpildė pagal teisingą formą.
● Visi dalyviai taip pat gali gauti ILUCIDARE specialiuosius prizus.
● Paraiškas gali pateikti visi, glaudžiai susiję su nominuojamu objektu / projektu, tačiau
paraiškoje pateikę paveldo objekto / vietos / kolekcijos savininko sutikimą („Paveldo
išsaugojimo“ kategorijai), mokslo darbo ar projekto autoriaus sutikimą (kategorijai „Tyrimai“
ir kategorijai „Edukacija, mokymai ir sąmoningumo ugdymas“) ar nominuojamo asmens ar
organizacijos sutikimą (kategorijai „Nuopelnai paveldo apsaugai“).
● Paraiškos gali būti teikiamos pakartotinai vieną kartą, su būtinais papildomais dokumentais.
● Paraiškos, prieš tai gavusios Specialųjį žiuri vertinimą, negali būti teikiamos dar kartą.

PARAIŠKOS DOKUMENTAI
•

•
•
•

Dalyviai turėtų užpildyti ir pateikti paraiškos formą ir įsitikinti, kad visi reikalingi
dokumentai būtų pateikti. Ruošdami dokumentus atidžiai sekite instrukcijas, pateiktas
atitinkamos kategorijos dalyvio atmintinėje. Neteisingas dokumentų įforminimas reikš,
kad konkurse dalyvauti negalėsite.
Konkurso dokumentai turi būti pateikiami anglų arba prancūzų kalbomis.
Dalyvavimo dokumentų gavimą elektroniniu paštu (ir tik elektroniniu paštu) patvirtins
Europa Nostra tarptautinis sekretoriatas.
Konkurso dalyvių paraiškų dokumentai nebus grąžinami, o bus kaupiami Europa
Nostra archyvuose.

ATRANKOS PROCEDŪRA
•

•

Visų dalyvių paraiškas prieš konkurso komisijos posėdį peržiūrės nepriklausomi
ekspertai. Nepriklausomi ekspertai savo vertinimo ataskaitas pateiks konkurso
komisijai. Nepriklausomi ekspertai gali susisiekti su konkurso dalyviais vertinimo
ataskaitos rengimo metu.
Apdovanojimus išrinks Europos nepriklausomų ekspertų komisija, kurią paskiria
Europa Nostra valdyba.

•
•
•
•

Didžiojo prizo laureatus rinks Europa Nostra valdyba, glaudžiai tardamasi su konkurso
komisijos narių pirmininkais.
Dalyviai apie konkurso komisijos sprendimą bus informuojami tik elektroniniu paštu.
Konkurso komisijos sprendimai yra galutiniai. Korespondencija negali būti skirta
aptarti komisijos sprendimui.
Visų laimėjusių atstovai bus pakviesti dalyvauti Europos paveldo apdovanojimų
ceremonijoje, kur jiems bus įteikti apdovanojimai.

APDOVANOJIMAI IR VIEŠOJI SKLAIDA
● Visi laimėtojai gaus apdovanojimo pažymėjimą ir garbės lentelę.
● Savininkai arba už apdovanojimą atsakingi asmenys yra prašomi bronzinę apdovanojimo
lentelę pakabintu in situ, viešai prieinamoje ir matomoje vietoje.
● Papildomai, didžiojo prizo laimėtojai (išrinkti iš Europos paveldo apdovanojimų / Europa
Nostra apdovanojimų laimėtojų) gaus 10 000 eurų piniginį apdovanojimą.
● Informacija apie laimėtojus bus plačiai skelbiama visoje Europoje.
● Europa Nostra gali paprašyti papildomos fotografinės medžiagos viešųjų ryšių tikslams,
pranešusi apie konkurso komisijos sprendimą. Visos pateikiamos fotografijos neturi būti
ribojamos autorinių teisių, kad Europa Nostra galėtų jas viešai publikuoti ir naudoti kitiems
tikslams; bet kokia informacija apie nuotraukų autorystę ir autorines teises turi būti tinkamai
nurodyta.
● Apdovanojimų laimėtojai privalo gerbti datą, iki kurios Europos Komisija ir Europa Nostra
neatskleis informacijos apie laimėtojus iki viešo pranešimo dėl laimėtojų Europos mastu. Toks
apribojimas yra skirtas padidinti viešosios sklaidos efektą, kuomet viename pranešime yra
išviešinami visi laimėtojai.
● Po to, kai apdovanoti pasiekimai bus paviešinti Europos mastu, laimėtojai turi padėti
organizacijai paviešinti laimėjimus nacionalinėje, regioninėje ir vietos spaudoje ir populiarinti
savo sėkmę įvairiomis sklaidos priemonėmis, įskaitant socialinius tinklus.
● Tikimasi, kad apdovanojimo laimėtojai surengs vietos renginį, kuriame kartu su
dalyvausiančiaisiais bus švenčiamas jų apdovanojimas, jų projekto įgyvendinimas ir
bendradarbiavimas su vietos bendruomene. Tikimasi, kad jie taip pat populiarins savo
pasiekimą kitais būdais nacionaliniu, regioniniu ir (arba) vietos lygmeniu.

ILLUCIDARE SPECIALUSIS PRIZAS
2020 m. vykstančių Europos paveldo apdovanojimų / Europa Nostra apdovanojimų dalis yra
du ILUCIDARE specialieji prizai6, kurie bus įteikiami 2021 m.: vienas už pasiekimus paveldo
inovacijų srityje ir vienas už kompetenciją tarptautiniuose paveldo ryšiuose. Šie prizai yra
programos „Horizontas 2020“7, propaguojančios kultūros paveldą kaip pagrindinį inovacijų ir
tarptautinio bendradarbiavimo šaltinį, dalis.
Specialiųjų prizų nugalėtojai bus išrinkti iš visų į keturias kategorijas Europos paveldo
apdovanojimui / Europa Nostra apdovanojimui pateiktų paraiškų.
PRETENDUOTI GALI
Paveldo inovacijos
Paveldo inovacijos, kylančios iš idėjos ar metodo įgyvendinimo, pagerinančios sąlygas
vartotojams. Inovacijos yra išbandytos praktikų ir plačiosios visuomenės, arba yra paruoštos
didesniu mastu būti pritaikytomis rinkoje.
„ILUCIDARE“ paraiškas gali sudaryti naujos paslaugos, tinklai ar mokymai, pažangiausi
produktai, verslas arba valdymo modeliai, metodai, išskirtiniai procesai ar naujos paveldo
pagrindu sukurtos prekės, tokios kaip prekės ženklai ar pasakojimai. Paraiškų taikymo sritis
gali būti ekonominės, socialinės, technologinės, ekologinės ar teisinės inovacijos.
Programoje ILUCIDARE gali būti nagrinėjamos trys paveldo skatinamų inovacijų kategorijos,
atsižvelgiant į tai, kad paveldas gali atlikti įvairius vaidmenis, susijusius su inovacijomis ir jų
sąveika su kitais sektoriais:
1. Paveldo inovacijos: inovacijos, skirtos specifiškiems paveldo vertybių poreikiams
(atsirandantiems dėl jų unikalios vertės, medžiagiškumo, projektavimo ar padarymo
technologijos ar bruožų) ir kurios tapo prieinamos kitiems sektoriams. Pavyzdžiui,
tokiomis inovacijomis gali būti tradicinėmis technikomis grįsti išsaugojimo
(konservavimo) metodai, programos, apmokinančios gyventojus palaikyti paveldo
būklę ar vykdyti priežiūrą tuomet, kai paveldo vertybės sulaukia menko profesionalų
dėmesio.
2. Inovacijų įsisavinimas: kitose srityse ar sektoriuose išvystytos naujovės (kurias galima
pritaikyti paveldo vertybėms), skirtos žinių kaupimui, naujoms paskirtims, išsaugojimo
priemonių ir sprendimų priėmimo procesų pagerinimui ar paveldo vertybių
administravimo palaikymui. Tokios inovacijos pavyzdžiu gali būti esamų technologijų
ar programinės įrangos pritaikymas paveldui, padedantis konservuoti, išsaugoti ar
vykdyti paveldo vertybių sklaidą.
3. Paveldas kaip šaltinis: paveldas iš esmės ar konkrečios paveldo vertybės,
generuojančios naujas idėjas ar žinias, yra inovacijų pagrindas arba pretekstas naujam
tarpdisciplininiam ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui, vedančiam į įvairių sričių
inovacijas (pvz. kūrybines industrijas ir edukaciją). Tokios inovacijos pavyzdžiu gali
būti pamirštos amatų technologijos (kaip verpimas, keramika, odos apdirbimas ar
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Oficiali ILIUCIDARE projekto interneto svetainė yra s https://ilucidare.eu/ .
„Horizontas 2020“ yra Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programa.

akmentašystė), kurios naudojamos šiuolaikiniame kontekste kaip projektavimas
(dizainas), madų kolekcijos ar architektūra.

Paveldo tarptautiniai santykiai
Paveldo tarptautiniai santykiai grindžiami paveldo aktualumu ir bendru paveldu, siekia skatinti
bendradarbiavimą, taikos kūrimą, susitaikymą, socialinę sanglaudą, daugiakultūrinį dialogą,
geresnį tarpusavio supratimą, šalių ir bendruomenių žmogiškąjį ir ekonominį vystymąsi. Šie
santykiai ne tik įtraukia visų lygmenų (tarptautinio, nacionalinio, regiono ir vietinio)
vyriausybines organizacijas, bet ir paveldu grįstus diplomatinius ryšius, apimančius
nevalstybinius subjektus, pvz. asmenis, verslininkus ir nevyriausybines organizacijas,
veikiančias pvz. architektūros paveldo išsaugojime, socialiniame vystymesi, atstatyme po
nelaimės. Paveldo tarptautiniai santykiai yra daugialypiai, apimantys daugelį suinteresuotųjų
šalių kultūriniai mainai, viršijantys valstybių ir tarptautinių organizacijų veiklą.
ILUCIDARE prizui gali būti teikiamos paraiškos, susijusios su dviem paveldo tarptautinių
santykių tipais:
1. Paveldo tarptautiniai santykiai suponuoja, kad paveldas yra vienas iš diplomatinių
procesų ir tarptautinio bendradarbiavimo sistemos pradžios taškų dėl specifinio
politinio, socialinio, kultūrinio ir ekonominio poveikio. Paveldo tarptautinių santykių
pavyzdys yra tarptautinė pagalba teikiant ekspertizę arba medžiagas, kad būtų
apsaugotas konkrečios šalies ir / ar bendruomenės pavojuje dėl konflikto ar stichinių
nelaimių atsidūręs paveldas.
2. Paveldo tarptautiniai santykiai suponuoja, kad paveldas, kartu su kitais sektoriais, yra
įtraukiamas į platesnius diplomatinius veiksmus ir tarptautinio bendradarbiavimo
sistemą, skirtą propaguoti geresnį tarpusavio supratimą ir mainus, taip pat siekti
konfliktų sprendimo ir atsigavimo. Pavyzdžiui, paveldo tarptautiniai santykiai gali būti
gebėjimų ugdymas ar bendras finansavimas, egzistuojantis platesniame socioekonominio šalių ir / arba bendruomenių bendradarbiavimo mechanizmų kontekste.
Kandidatai į ILUCIDARE specialiuosius prizus yra skatinami pabrėžti vykstančią partnerystę
tarp kelių šalių. Norėdami gauti daugiau informacijos apie apdovanojamas sritis (su keliais
pavyzdžiais),
apsilankykite
oficialioje
ILIUCIDARE
interneto
svetainėje
https://ilucidare.eu/about/heritage-led-innovation-and-diplomacy .

ATRANKOS PROCESAS
ILIUCIDARE specialiųjų prizų laimėtojų atrankos procesas susideda iš penkių stadijų:
1. Visos Europos paveldo apdovanojimų / Europa Nostra apdovanojimų paraiškos bus
traktuojamos kaip potencialūs kandidatai ILIUCIDARE specialiesiems prizams.
2. Vietiniai vertintojai įvertins visas pateiktas paraiškas. Į formą, pagal kurią bus
vertinamos paraiškos, yra įtrauktas vertinimo skyrius, ar pateikta paraiška / projektas
yra pakankamai svarbūs, kad galėtų pretenduoti ir į ILUCIDARE specialiuosius prizus.
3. ILUCIDARE žiuri sudarys 8 nariai, kuriuos skiria kiekvienas ILUCIDARE
konsorciumo partneris. Keturi ILUCIDARE žiuri atstovai bus paskirti dalyvauti

Europos paveldo apdovanojimų / Europa Nostra apdovanojimų vertinimo komisijos
posėdžiuose.
4. Kiekviena iš keturių Europos paveldo apdovanojimų / Europa Nostra apdovanojimų
vertinimo komisijų išrinks kandidatus, kurie taip pat apima paveldo inovacijas ir (arba)
paveldo tarptautinius ryšius, atsižvelgdamos į ILUCIDARE specialiųjų prizų atrankos
kriterijus.
5. Atrinktus projektus vertins ILUCIDARE žiuri, kuri nuspręs dėl 2 galutinių laimėtojų:
vienas už kompetenciją paveldo inovacijų srityje, o kitas už kompetenciją paveldo
tarptautiniuose santykiuose.
Laimėtojų atrankos kriterijai apima:
1. Paveldo inovacijų projektuose: naujos idėjos, naujas žinių ar metodo taikymas, kilęs
iš tarpsektorinio (tarpdisciplininio) bendradarbiavimo; teigiami pokyčiai paveldo, juo
besinaudojančių asmenų ir suinteresuotųjų šalių sferose palyginti su esama ar prieš tai
buvusia (politine, ekonomine, socialine, technologine, teisine, aplinkos /
aplinkosaugine) situacija; galimybė naudoti projektą kaip įkvepiantį pavyzdį kitose
vietose.
2. Paveldo tarptautinių santykių projektuose: pagerintas suvokimo ir bendrų žinių
lygis tarp šalių ir / ar bendruomenių; ryšiai ir bendradarbiavimas tarp šalių ir /ar
bendruomenių (per ekspertinių gebėjimų dalinimąsi, gebėjimų ugdymą, pajėgų ar
išteklių telkimą ir t. t.); teigiami pokyčiai paveldo, juo besinaudojančių asmenų ir
suinteresuotųjų šalių sferose palyginti su esama ar prieš tai buvusia (politine,
ekonomine, socialine, technologine, teisine, aplinkos / aplinkosaugine) situacija;
galimybė naudoti projektą kaip įkvepiantį pavyzdį.

APDOVANOJIMAI IR VIEŠOJI SKLAIDA
1. „ILUCIDARE“ specialiųjų prizų laimėtojai bus apdovanoti Europos paveldo
apdovanojimų ceremonijoje drauge su Europos paveldo apdovanojimų / Europa Nostra
apdovanojimų laimėtojais.
2. Du ILUCIDARE specialiųjų prizų laimėtojai gaus:
● ILUCIDARE trofėjų.
● ILUCIDARE sertifikatą.
● Kvietimą fiziškai aktyviai dalyvauti viename iš ILUCIDARE aukšto lygio renginių,
padengus (kelionės ir apgyvendinimo) išlaidas, kur jie turės galimybę pristatyti savo
projektą ir užmegzti ryšius su ILUCIDARE bendruomene ir renginio dalyviais.
● Galimybę dalyvauti „ILUCIDARE čempionų programoje“, kurios tikslas – didinti
apdovanotų projektų matomumą ilgalaikėje perspektyvoje ir įgalinti atrinktų projektų
pasiekimų didinimą. „ILUCIDARE čempionų programa“ bus pritaikyta kiekvienam
prizo laimėtojui ir gali apimti: specialius kūrybinius seminarus kartu su aukšto lygio
tarptautiniais ekspertais ir praktikuojančiais specialistais; ILUCIDARE gebėjimų
ugdymo sesijas; kvietimus dalyvauti ILUCIDARE žiemos arba vasaros sezonų
mokyklose; kvietimus dalyvauti virtualiame mokymo kurse („Massive Open Online
Course“) „edX“ platformoje.

3. ILUCIDARE specialiųjų prizų laimėtojai turėtų suderinti savo viešinimo ir
komunikacijos veiklas su ILUCIDARE organizacija, ir į savo vykdomą viešą
komunikaciją turėtų įtraukti ILUCIDARE logotipą.
Šis projektas gavo finansavimą iš Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos
„Horizontas 2020“ pagal dotacijos sutartį Nr. 821394.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
1. Kaip Europa Nostra naudos jūsų asmeninę informaciją
Asmens duomenys, kuriuos pateikiate Europa Nostra, bus renkami ir tvarkomi šiais tikslais:
Apdovanojimų proceso administravimas.
Tyrimai ir statistinė analizė.
Komunikacija dėl organizacijos veiklos ir projektų.
Informaciniai biuleteniai ir el. pašto kampanijos.
Kvietimai į Europa Nostra organizuojamus renginius, tokius kaip metinis kongresas,
generalinė asamblėja ar paveldo apdovanojimų ceremonijos, vykstančios jūsų regione
/ šalyje.
6. Bendravimas kitais su paveldu susijusiais klausimais
7. Registracija į Europa Nostra renginius
1.
2.
3.
4.
5.

Asmens duomenys, kuriuos renka ir tvarko Europa Nostra, bus pasidalinti su šiomis šalimis:
- Europa Nostra darbuotojais.
- Žiuri (vertinimo komisijų) nariais ir paraiškų vertintojais.

Taip pat griežtai kontroliuojamomis sąlygomis:
- Europa Nostra valdybos ir tarybos nariais.
- Europa Nostra šalių atstovybėmis.
- Europos Komisija.
- Auditoriais
- Patarėjais.
- Projekto „H2020 ILUCIDARE“ partneriais.
- Informacijos kaupimo ir perdavimo serverių paslaugų teikėjais, tokiais kaip „Google Cloud“
ir „SendinBlue“.
- IT paslaugų teikėjais.

Europa Nostra garantuoja, kad jūsų asmenine informacija nebus dalijamasi ar nebus
parduodama kitoms organizacijoms.
Jūs ir toliau kontroliuojate, kaip Europa Nostra bendrauja su jumis (sausumos paštu, el. paštu
ir (arba) telefonu).
Bet kuriuo metu galite atnaujinti savo pasirinkimą susisiekę su organizacija el. paštu
awards@europanostra.org.

2. Prieiga prie jūsų asmeninių duomenų
Jūs turite teisę raštu paprašyti visų jūsų turimų asmens duomenų kopijų.
Kopija bus atsiųsta jums kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 40 dienų nuo jūsų prašymo
pateikimo.
Jei norite susipažinti su Europa Nostra turimais asmeniniais duomenimis, siųskite prašymą
šiuo adresu:

Silvie Barends Malinovská, Executive Assistant & Membership
Europa Nostra
Lange Voorhout 35
2514 EC Den Haag, The Netherlands

3. Asmeninės informacijos atnaujinimas ir keitimas
Jei norite atnaujinti ar pakeisti savo asmeninius duomenis ar nuostatas, rašykite šiuo adresu:
Silvie Barends Malinovská, Executive Assistant & Membership
Europa Nostra
Lange Voorhout 35
2514 EC Den Haag, The Netherlands
Pastaba: priežiūros institucija yra Nyderlandų duomenų apsaugos tarnyba (Autoriteit
Persoonsgegevens).

