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 underorgan 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.
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.

