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1. TÄVLINGSINBJUDAN
1.1.Tävlingens arrangör, syfte och karaktär
Tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt 2016 arrangeras av miljöministeriet. I tävlingen väljs Finlands förslag till
mottagare av Europarådets landskapspris.
Europarådets landskapspris är ett erkännande för sådana principer och åtgärder som har som målsättning att förvalta,
planera eller skydda de egna landskapen och som har visat sig ha bestående effekt och därför kan fungera som exempel
inom hela Europa. Priset utdelas vartannat år, och det utdelades för första gången år 2009.
Landskapspriset är en del av den Europeiska landskapskonventionen, som Finland anslöt sig till år 2006. Avtalet har trätt i
kraft i 38 länder och har därtill undertecknats av två länder. Europeiska landskapskonventionens målsättning är att främja
skydd, förvaltning och planering av landskap. Konventionen eftersträvar även en ökad medvetenhet om landskapets värde
och betydelse, samt om förändringar i landskapet. Enligt konventionen är ett landskap ett område så som människorna
upplever det. Landskapet påverkas av naturen och människans verksamhet samt växelverkan mellan dessa. Landskapen
omfattar den ursprungliga naturen, landsbygden och tätorterna med tillhörande land- och vattenområden. Konventionen
gäller förutom värdefulla landskap även vardagsmiljöer samt också landskap av sämre kvalitet.

1.2. Rätten att delta
I tävlingen kan medborgarorganisationer och lokala eller regionala myndigheter delta.

1.3.Tävlingsuppgiften
Kandidaterna bör presentera ett genomfört projekt där man har lyckats förvalta, planera eller skydda landskap och därigenom främja landskapskonventionens målsättning.
I tävlingen följs de kriterier som används vid utdelandet av Europarådets landskapspris.

1.4.Tävlingsdokument samt inlämning av tävlingsbidragen
Tävlingsbidragen bör innehålla:
• En kort presentation av kandidaten och kandidatens kontaktuppgifter
• En skriftlig presentation av projektet
• En karta över projektområdet
• Fotografier från projektområdet
Till tävlingsbidragen kan även bifogas:
• En videopresentation av projektet (på en CD, DVD eller ett USB-minne)
• Projektbilder och illustrationer
• Övriga bilagor (till exempel rapporter eller planscher om projektet)
Tävlingsbidraget får vara 5–20 sidor långt inklusive bilder. Videopresentationen får vara maximalt fem minuter lång. Tävlingsbidraget kan sammanställas på finska eller svenska.
Krävda tävlingsdokument är:
1. Tävlingsbidraget som en pappersutskrift i färg i storlek A4
2. En CD, DVD eller ett USB-minne innehållande:
• Tävlingsbidraget i pdf-format.
• Bilder som separata filer. Bildernas filformat bör vara jpg eller tiff.

Tävlingsbidragen bör levereras till miljöministeriet senast 15.9.2016, med adressen:
Miljöministeriet, PB 35, 00023 STATSRÅDET.
Märk kuvertet: ”Finlands bästa landskapsprojekt 2016”
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1.5. Rätten att använda tävlingsbidragen
Miljöministeriet är berättigat att använda tävlingsmaterialet i sin informationsförmedling i anknytning till temat.
Det vinnande projektet blir Finlands förslag till mottagare av Europarådets landskapspris. För bild- och videomaterial som
ingår i bidraget gäller vad stadgats angående upphovsrätt enligt reglerna för Europarådets landskapspris.

1.6.Tävlingens utgång, offentliggörande av resultatet och utställande av bidragen
Tävlingen avgörs av en jury, vars ordförande är miljöråd Tapio Heikkilä vid miljöministeriet. Tävlingen avgörs i oktober 2016.
Det vinnande förslaget utnämns till Finlands bästa landskapsprojekt. I tävlingen kan även andra priser och hedersomnämnanden
utdelas. De deltagare vars förslag belönas, meddelas omedelbart om resultaten.Tävlingsresultaten offentliggörs i samband med
avslutningsevenemanget för Gröna Året 2016 som arrangeras i Helsingfors 27.10.2016. Bidragen som deltagit i tävlingen kan
ställas ut vid detta evenemang och på tävlingens webbplats.

1.7.Tävlingens tidtabell samt frågor om tävlingen
Tävlingen börjar 10.2.2016
Inlämning av tävlingsbidragen 15.9.2016
Tävlingen avgörs i oktober 2016
Tävlingsresultaten publiceras vid avslutningsevenemanget för Gröna Året 2016 den 27.10.2016.
Frågor angående tävlingen bör skickas senast 1.9.2016 per e-post till adressen tapio.heikkila@ymparisto.fi.

1.8. Fortsatta åtgärder efter tävlingen
De tävlingsbidrag som väljs av prisnämnden presenteras vid avslutningsevenemanget för Gröna Året 2016 den 27.10.2016.
Miljöministeriet presenterar också tävlingens resultat och tävlingsbidragen för media.
Det vinnande projektet i tävlingen blir Finlands förslag till mottagare av Europarådets landskapspris. I detta syfte kommer
projektets presentationsmaterial att bearbetas utgående från tävlingsförslaget i samarbete med den vinnande organisationen eller myndigheten. Texterna översätts till engelska, vilket tävlingsarrangören ordnar vid behov.

1.9. Returnering och försäkring av tävlingsbidragen
Tävlingsbidragen returneras eller försäkras inte av arrangören. Kandidaten bör själv ta hand om originalhandlingar som
han eller hon vill spara.
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2. BILAGOR
Bilaga 1: Regler för Europarådets landskapspris
Artikel 1 - Målsättning
a. Priset är en hedersbetygelse för att belöna principer eller åtgärder som tagits i bruk av lokala eller regionala myndigheter
eller grupperingar, eller särskilt anmärkningsvärda insatser av medborgarorganisationer för hållbart skydd, förvaltning och/eller
planering av landskap. Priset utgörs av ett diplom. Hedersomnämnanden kan också utdelas.
b. Priset belönar en implementering av konventionen på nationell eller transnationell nivå, som resulterar i en effektiv, mätbar
prestation.
c. Priset bidrar också till att öka människornas medvetenhet om landskapets betydelse för mänsklig utveckling, stärkande av den
europeiska identiteten samt individers och samhällets välbefinnande överlag. Det främjar allmänt deltagande i landskapspolitikens
beslutsprocesser.

Artikel 2 – Kandidaternas behörighet
I enlighet med artikel 11, punkt 1 i konventionen kan följande kandidera för priset: lokala eller regionala myndigheter och grupperingar
av sådana myndigheter, som inom ramen för en konventionsparts landskapspolitik har antagit principer eller genomfört åtgärder, som
syftar till att skydda, förvalta och/eller planera sitt landskap och som har visat sig ha bestående effekt och därför kan tjäna som ett
exempel för andra lokala myndigheter i Europa. Priset kan även tilldelas medborgarorganisationer som på ett särskilt förtjänstfullt sätt
har bidragit till skydd, förvaltning eller planering av landskap.
I enlighet med punkt 2 i den ovannämnda artikeln kan lokala och regionala myndigheter och grupperingar inom dem på gränsområden mellan flera stater kandidera för priset om de förvaltar det ifrågavarande landskapet gemensamt.

Artikel 3 - Tävlingsförfarandet
Tävlingsförfarandet består av tre skeden:

Första skedet - Inlämning av ansökningar
Varje konventionspart kan lämna in en ansökan till Europarådets generalsekretariat. Kandidaten kan utses genom en uttagningstävling
anordnad av varje konventionspart med beaktande av kriterierna som uppställts för dessa regler.
Ansökningshandlingarna, som görs på ett av Europarådets officiella språk (franska eller engelska) bör innefatta:
1. en presentation av kandidaten (högst tre sidor)
2. beskrivning av ett slutfört projekt för skydd, förvaltning och/eller planering av landskap, som har visat sig ha bestående effekt
och kan tjäna som exempel. Den tillämpliga konventionsartikeln skall omnämnas.
Beskrivningen skall vara ett pappersdokument på ca 20 sidor. Till beskrivningen skall bifogas en CD-rom med en digital kopia i PDFformat, samt eventuella planscher och annat bildmaterial. I ansökningshandlingarna kan också ingå en videopresentation som är ca fem
minuter lång. Det inlämnade materialet skall få användas fritt av Europarådet utan copyright för informationsförmedling för att främja priset eller för andra publikationer eller aktiviteter relaterade till konventionen. Europarådet förbinder sig att ange upphovsmännens namn.
Ansökningar som är bristfälliga eller inte uppfyller kraven i reglerna beaktas inte.
Priset utdelas i princip vartannat år. Ansökningshandlingarna som presenterar kandidaterna måste vara Europarådets generalsekretariat till handa senast 31. december året innan prisutdelningen äger rum.

Andra skedet – Bedömning av ansökningar
En internationell jury som tillsatts som ett underorgan1 till expertkommittén som hänvisas till i artikel 10 i konventionen skall avgöra
ifall ansökningarna skall godkännas. Juryn består av:
• en medlem av (varje) expertkommitté ansvarig för att övervaka konventionen, utsedd av ifrågavarande kommitté.
• en medlem från Europarådets kongress för lokala och regionala organ, utsedd av kongressen,
• en representant för en internationell medborgarorganisation utsedd av generalsekretariatet på förslag av konferensen för
internationella medborgarorganisationer som deltar i Europarådet
• tre framstående landskapsspecialister utsedda av Europarådets generalsekretare.
Juryn väljer en ordförande. Juryn föreslår en vinnare bland de godkända kandidaterna.
1

Ministerkommittén beslöt den 30 januari 2008 att överföra sin kompetens på styrkommittén för kulturarv och landskap (CDPATEP).
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Juryns förslag utses genom en absolut majoritet i de två första röstningsomgångarna och genom en relativ majoritet i den följande
omgången, baserat på kriterierna som fastställts i bilagan till dessa regler. Samtidigt motiveras valet. Ifall rösterna faller lika är ordförandens röst avgörande. Orsakerna till valet skall motiveras. Juryn kan föreslå att ett eller flera hedersomnämnanden skall utdelas.
Expertkommittén som hänvisas till i artikel 10 i konventionen granskar juryns förslag och vidarebefordrar sina förslag rörande
pristagaren och eventuella hedersomnämnanden till ministerkommittén.

Tredje skedet – Utfärdande och presentation av pristagaren och hedersomnämnanden
Ministerkommittén skall dela ut priset och eventuella hedersomnämnanden på basis av förslagen av expertkommittén som hänvisas till
i artikel 10 i konventionen. Priset och hedersomnämnandena skall presenteras av Europarådets generalsekreterare eller hans/hennes
ställföreträdare under en offentlig ceremoni.

Bilaga 2: Kriterier för utdelandet av Europarådets landskapspris
Kriterium 1 – Hållbar territoriell utveckling
De slutförda projekten måste förverkliga skydd, förvaltning och/eller planering av landskap. Detta innebär att projekten måste ha varit
slutförda och öppna för allmänheten under minst tre år i det skede ansökningarna inlämnas.
De måste också:
• vara en del av en politik för hållbar utveckling och överensstämma med den territoriella organisationen av det berörda
området
• uppvisa miljömässig, social, ekonomisk, kulturell och estetisk hållbarhet
• motverka eller reparera skador som uppkommit i landskapets strukturer
• bidra till att förbättra och berika landskapet och utveckla nya egenskaper.

Kriterium 2 – Exempelvärde
De antagna principerna eller genomförda åtgärderna som har bidragit till att förbättra skyddet, förvaltningen och/eller planeringen av
de berörda landskapen måste utgöra exempel på goda handlingssätt som andra kan ta lärdom av.

Kriterium 3 – Allmänhetens deltagande
De antagna principerna eller genomförda åtgärderna för att skydda, förvalta och/eller planera de berörda landskapen skall inkludera
ett aktivt deltagande av allmänheten, lokala och regionala myndigheter och andra aktörer och skall tydligt återspegla landskapets kvalitativa målsättningar.
Allmänheten skall ha möjlighet att delta på två sätt samtidigt:
• genom dialog och utbyte mellan samhällsmedborgare (till exempel allmänna möten, debatter, procedurer för deltagande och
konsultation)
• genom procedurer för allmänt deltagande och engagemang i landskapspolitiken som genomförts av nationella, regionala och
lokala myndigheter.

Kriterium 4 – Ökande av medvetenheten
Artikel 6 A i konventionen stipulerar att ”varje part förbinder sig att öka medvetenheten i det civila samhället, privata organisationer
och hos offentliga myndigheter om landskapens värde, deras roll och om förändringar i landskapen”. Åtgärder som vidtagits i enlighet
med dessa riktlinjer inom det slutförda projektet kommer att bedömas.
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