AVRUPA KONSEYĐ PEYZAJ ÖDÜLÜNÜ DÜZENLEYEN KURALLAR
Madde 1-Hedef
a.

b.
c.

Ödül, peyzajların sürdürülebilir koruma, yönetim ve/veya planlaması adına
yerel/bölgesel/ilgili diğer gruplarca veya sivil toplum kuruluşlarının ciddi katkıları
ile uygulanan politika ve önlemlerin doğruluğunu kabul eden onursal bir farklılık
olacaktır. Ödül, diploma niteliğinde olup, özel değerlendirmeler de
yapılabilecektir.
Ödül, Sözleşmenin ulusal ve uluslar üstü seviyede etkin ve ölçülebilir bir başarıyla
yürütülmesini ödüllendirmektedir.
Ödül, insanlığın kalkınması, Avrupa kimliğinin sağlamlaşması ve toplum/kişi
refahı için peyzaj bilincinin artmasına destek sağlamaktadır.

Madde 2- Adayların Nitelikleri
Sözleşme madde 11 birinci paragrafa göre ödül için aşağıdakiler aday olabilirler:
Sözleşmeye taraf olan ülkenin yerel veya bölgesel otoriteler ve ilgili grupları peyzaj koruma,
yönetim ve/veya planlamaya yönelik etkinliğini kanıtlamış bir politika veya alınan önlemlerle
ilgili örneklerini sunabilirler. Peyzaj koruma, yönetim veya planlamaya ciddi katkı sağlamış
STK’lar da aday olabilirler.
Anılan maddenin ikinci paragrafına göre, yerel ve bölgesel otoritelerin sınır aşan yerel ve
bölgesel yetkilileri( sözü edilen peyzajı ortak yönetmek kaydıyla) aday olabilirler.
Madde 3- Yöntem
3 aşamadan oluşur:
1.

Adayların sunulması

Her taraf Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine bir aday sunabilir. Aday, bu kurallarda
belirtilen kıstasları yakalamış ve taraf ülke tarafından yapılan yarışmayı kazanmış olmalıdır.
Başvuru Avrupa Konseyi resmi dillerinden bir tanesinden (Đngilizce veya Fransızca) yapılmalı
ve içeriği;
adayın sunulması (3 sayfayı geçmeyecek)
tamamlanmış, verimliliğini kanıtlamış ve örnek teşkil edebilecek peyzaj projesinin
tanıtımı şeklinde olmalıdır. (Đlgili Sözleşme hükümleri zikredilebilir.)
Proje tanıtımı kâğıt üzerinde yaklaşık 20 sayfa olarak, PDF formatıyla CD ortamında ve
posterlerle birlikte sunulmalıdır. Ayrıca, yaklaşık 5 dk.lık video sunumu da olmalıdır.
Sunulan dokümanlar, Avrupa Konseyi’nin Sözleşme adına kullanımı için, telif hakkından
muaf olmalıdır. Avrupa Konseyi yazar isimlerini kullanmayı garanti eder.
Kurallarla uyuşmayan ve tamamlanmamış konular değerlendirilmeyecektir.
Ödül prensip olarak her iki yılda bir verilecektir. Başvurular ödül yılının bir önceki 31
Aralığına kadar Genel Sekreterliğe ulaşmalıdır.

2.

Adayların Değerlendirilmesi

Sözleşme madde 10’da geçtiği şekliyle uzmanlar komitesinin bir alt kurulu olarak uluslar
arası bir jüri oluşturulacak ve bu kurul adaylığın geçerliliğini belirleyecektir. Jüri;
-

Sözleşmenin izlenmesinden sorumlu uzmanlar komitesinin bir üyesi (ilgili
komitelerce atanmış)
Avrupa Konseyi Yerel Ve Bölgesel Otoriteler Kongresi’nin bir üyesi (Kongre
tarafından atanmış)
Uluslar arası sivil toplum kuruluşundan bir temsilci (STK gruplarının önerisiyle
Avrupa Konseyi’ne katılımcı yaklaşım sergileyen ve Genel Sekreterlik tarafından
atanmış)
oluşmaktadır.
Jüri bir başkan seçer.
Jüri ödül sahibini adaylar arasından önerir.
Đlk iki oylamada jürinin önerisi kesinlik derecesinde önemlidir, bir sonraki oylamada ise
gerekçe açıklamak suretiyle nisbi derecede önemlidir. Eşit oy durumunda jüri başkanının oyu
karar vericidir.
Oyların gerekçeleri açıklanır.
Jüri bir veya birden fazla özel değerlendirmeyi önerebilir.
Sözleşme madde 11’de geçtiği şekliyle uzmanlar komitesi jürinin önerilerini inceleyebilir ve
uygun gördüğü takdirde ödül ile ilgili bilgileri Bakanlar Komitesine iletebilir.
3. Özel Değerlendirmelerin Sunulması Ve Ödülün Verilmesi
Önerilerin ışığında Bakanlar Komitesi, Ödülü ve Özel Değerlendirmeyi takdim eder.
Ödül ve özel değerlendirmeler Avrupa Konseyi Genel Sekreterlik veya temsilcisi tarafından
halka açık törenle verilir.
Bu Kurallara Ek:
AVRUPA KONSEYĐ PEYZAJ ÖDÜLÜNÜN VERĐLME KOŞULLARI
Koşul 1-Sürdürülebilir Kalkınmaya Destek
Sunulan tamamlanmış projeler peyzaj koruma, yönetim ve/veya planlama açısından elle
tutulur sonuçlar vermiş olmalıdır. Bu, adaylar sunulduğunda projenin tamamlanmış ve en az
üç yıl içerisinde halka açılması anlamına gelmektedir.
Ayrıca projelerin;
sürdürülebilir kalkınma politikasının bir parçası ve proje alanını ilgilendiren
kuruluşlarla uyumlu halde olması
çevresel, sosyal, ekonomik, kültürel ve estetik sürdürülebirliği göstermesi
peyzajların bozulmasını giderme veya düzeltme yönünde etki etmesi

-

peyzajların gelişmesine ve zenginleşmesine ve yeni özellikler eklenmesine katkıda
bulunması
gerekmektedir.
Koşul 2- Diğer Projelere Örnek Teşkil Etmesi
Projede belirtilen koruma, yönetim ve/veya planlamaya yönelik önlemler ve politikaların
yürütülmesi, diğer projeler için iyi bir örnek olmalıdır.
Koşul 3- Halkın Katılımını Sağlaması
Đlgili proje halkın, yerel ve bölgesel otoritelerin ve diğer paydaşların aktif katılımını içermeli
ve peyzaj kalite hedeflerini açıkça yansıtmalıdır.
Halk aynı zamanda iki türlü katılabilir:
diyalog yoluyla ve toplum üyeleri arasındaki değişimle.
halkın katılımı yöntemleri ve peyzaj politikalarına ilgi gösterme yoluyla.
Koşul 4- Bilinci Arttırması
Sözleşme madde 6.A ‘her bir taraf peyzajların değeri, işlevi ve değişimi konusunda sivil
toplumun, özel kuruluşların ve halk otoritelerinin bilincinin arttırılmasından sorumludur’.
Projeyle ilgili bu konuda yapılan çalışmalar değerlendirilecektir.

