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و بصافت      LivCom 2102لتفخر باستضافة جاازةة المتتمعاات الحيةياة     إن مدينة العين بدولة االمارات العربية المتحدة 
المديناة  العاين و  مان نامنها فاةا      إلنتاااات مدير عام بلدية المدينة فإنن  أرحب باحتضاننا لهذه المناسبة الت  تضيف رصيدا جديادا  

و الت  جاءت نتيتة لما حققته مدينة العين مان سابا العايل المةزماة و المتةافقاة ما  أفضاا         2101الفضية للعام   LivComبتازةة  
الممارسااات و المعااايير العالميااة و إبااراا وجااةا اولااة االمااارات العربيااة المتحاادة مميلااة بمدينااة العااين فاا  المحافااا العالميااة عباار            

حكةماة أباةيب  لتصابا واحادة مان أفضاا ومات حكةماات علال ملاتةو العاال   و ها               أهادا  المشاركات و التاةازة التا  تتارج      
، فرصة لتقدير جهةا القازمين علل مدينة العين من مؤسلات حكةمية و شبه حكةمية بصفة عامة و بلدياة مديناة العاين بصافة واصاة     

ةصاةل إلال التمياة و حصاةل المديناة علال المةياد        لل ما يعد حافةا لما قدمته من مشاري  حيةية و متميةة  وةل اللنةات المانية ، 
 .  من التقدير علل كا الملتةيات العالمية

علال قازماة    إماارات  مةقا    كاوول مان قباا منظماة اليةنلاكة      إاراجهاا  أورهاا لقد حظيت مدينة العين بالعديد من التةازة كان 
لتازةة الذكاء التقن  للمؤسلات الحكةمية الت  حصلت عليها بلدية مدينة العاين واةل    باإلنافة 2100للعام  اإلنلان التراث العالم  

 .المعلةمات التغرافية علل ملتةو العال  ةالخاصة بتقني 2100انترغرا   –معرض هيكلاغةن 

  متميةة كالبنياة التحتياة   الملتدامة نعما علل تنفيذ مشاري التنميةو من وةل رؤية بلدية مدينة العين ف  تحقيق التمية و  إننا
و نتبنال  , مناااله    إلال اللكنية الملتدامة و الخدمات البلدياة الشااملة التا  تصاا للماةا نين       األحياءالحديية و المماش  و المةعب و 

   .من تحلين الخدمات و تةفير الرفاهية المعيشية إليهالمتتم  فيما نهد   إشراكو  CSRمبدأ الملؤولية االجتماعية 

تتعلهااا تات  أمنيااةتحظاال بمقةمااات سااياحية و تراميااة و مناويااة و  (  مدينااة الةاحااات) كمااا يقلااق عليهااا  أومدينااة العااين  نإ
معايير عالمية راقية , فه  تتم  بين المان  العريق  و الحانار المشار , التباا الشااما و اللاها المنبلاد, الحادازق الخضاراء و         

.الصحراء الذهبية , لتكةن بذلك مةيتا متتانلا من القبيعة الخةبة و المدنية بكا معقياتها العصرية

 .التمالو اإلبداعف  مدينة  LivCom 2102متتمعات الحيةية بك  حيث تتمعنا جازةة ال فوهة
 

 

 

 

 

 

 

  مع حتياتي                                             
                           الدكتور / مطر حممد النعيمي                               

  عام بلدية مدينة العني مدير                                

                             

 

Η Al Ain στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με υπερηφάνεια θα υποδεχθεί τα «LivCom Awards 2012», the International Awards for Liveable 
Communities. Ως ο Γενικός Διευθυντής του Δήμου Al Ain, θα ήθελα να καλωσορίσω τα Awards, τα οποία θα προστεθούν ως ένα 
ακόμα επίτευγμα στο ιστορικό της Al Ain που ήδη συμπεριλαμβάνει το γεγονός ότι η πόλη κέρδισε το LivCom 2010 Silver Award για το 
πρόγραμμα πρόνοιας της πόλης σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και προδιαγραφές.

Τέτοιας μορφής Awards και συμμετοχές της Al Ain θέτουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε εξέχουσα θέση στο διεθνές φόρουμ, και 
αντανακλούν τον στόχο της κυβέρνησης του Άμπου Ντάμπι να γίνει μία από τις πέντε κορυφαίες κυβερνήσεις παγκοσμίως. Είναι μία 
ευκαιρία αποτίμησης των προσπαθειών των ατόμων που ηγούνται των κυβερνητικών και ημί-κυβερνητικών Αρχών της Al Ain, γενικά, 
και του Δήμου της Al Ain, ειδικά, για τα ζωτικής σημασίας και διακεκριμένα έργα που έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για 
ένα κίνητρο επίτευξης υπεροχής και προσφέρει στην πόλη την ευκαιρία για περαιτέρω επιβράβευση σε όλα τα διεθνή επίπεδα.

Η πόλη Al Ain έχει κερδίσει αρκετά βραβεία, το τελευταίο από τα οποία ήταν η καταχώριση της πόλης από την UNESCO ως η πρώτη 
περιοχή των Εμιράτων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2011, παράλληλα με το βραβείο technological 
intelligence for governmental organizations από την Έκθεση 2011 Hexagon – Intergraph Exhibition.

Όσον αφορά στο όραμα του Δήμου Al Ain για την επίτευξη υπεροχής και βιώσιμης ανάπτυξης, εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση 
της υλοποίησης διακεκριμένων έργων, όπως σύγχρονες υποδομές, πεζοδρόμια, παιδικές χαρές και βιώσιμες οικιστικές κοινότητες. 
Παράλληλα, προσφέρονται πλήρεις δημοτικές υπηρεσίες στα σπίτια των δημοτών. Υιοθετούμε επίσης την αρχή της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και την συμμετοχή της κοινότητας στους στόχους μας για τη βελτίωση των υπηρεσιών και την παροχή πρόνοιας.

Ο τουρισμός, η πολιτιστική κληρονομιά, το κλίμα και η ασφάλεια είναι τα θεμέλια της Al Ain, της «Πόλης των Οάσεων», μετατρέποντάς 
την σε μία πόλη εκλεπτυσμένων διεθνών προτύπων που συνδυάζει το ένδοξο παρελθόν με το λαμπερό παρόν. Είναι η πόλη των 
αγέρωχων βουνών, των ανοιχτών πεδιάδων, των πράσινων πάρκων και της χρυσαφένιας άμμου. Η Al Ain είναι ένα αρμονικό μίγμα 
υπέροχης φύσης και αστικοποίησης.

Καλωσορίσατε στη LivCom 2012 που θα λάβει χώρα στην πόλη της καινοτομίας και της ομορφιάς.

Μετά τιμής, 

Δρ. Matar Mohammed Al Nuaimi

Γενικός Διευθυντής του Δήμου Al Ain

Welcome to Al Ain, Host of
The International Awards for Liveable Communities 2012 
(The LivCom Awards)

Dr. Matar Mohammed Al Nuaimi
General Manager of Al Ain City Municipality



Bursary Award
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PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS 

Tel/Fax: 
+44 (0) 118 946 1680 
E-mail: 
info@livcomawards.com
Web: 
www.livcomawards.com
Press office 
E-mail: livcompress@ 
btinternet.com

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition 
and in these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Bursary Award Title: ................................................................................
Name of Community: ..............................................................................
Contact details (Full name & title): ........................................................... 
.................................................................................................................
Address: .................................................................................................. 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Telephone (include full code): ..................................................................
Fax: ..........................................................................................................
Email: .......................................................................................................

Μόνο οι κοινότητες που συμμετέχουν στην ενότητα Whole City των The International Awards for 
Liveable Communities (Διεθνών βραβείων για βιώσιμες κοινότητες) δικαιούνται να υποβάλλουν 
αίτηση για ένα Bursary Award (Βραβείο Υποτροφιών ) αξίας μέχρι και £10.000.

•  Η συμμετοχή πρέπει να προσελκύσει ανάλογη χρηματοδότηση μέχρι και £10.000 
  αλλά το συνολικό κόστος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις £20.000. Μαζί με   
 την  Bursary Application Αίτηση υποτροφιών πρέπει να υποβληθεί αναλυτικός 
  προϋπολογισμός. 

•  Θα βραβευθεί η συμμετοχή που προάγει το στόχο της δημιουργίας μιας βιώσιμης  
 κοινότητας και ικανοποιεί ένα ή περισσότερα από τα Κριτήρια της Επιτροπής των  
 (The International Awards for Liveable Communities (Διεθνών βραβείων για  
 βιώσιμες κοινότητες).

•  ∆εν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς τη μορφή της συμμετοχής, π.χ.  
 κατασκευή, εκπαίδευση, ανταλλαγή τεχνολογίας, έρευνα κτλ.

•  Η πρωτοβουλία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δώδεκα μηνών από την απονομή  
 του Βραβείου.

•  Οι αιτήσεις πρέπει να παρέχουν εκτενείς πληροφορίες ως προς τη λογική της  
 συμμετοχής και να περιλαμβάνουν μια σύντομη περίληψη, τους στόχους του  
 καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής.

•  Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν τρία αντίγραφα της συμμετοχής, με έκθεση  
 η οποία δεν θα υπερβαίνει τις 3.000 λέξεις περιλαμβανομένων των διαγραμμάτων,  
 εικόνων, προϋπολογισμού κ.λπ. 

•  Το ποσό που απονέμεται θα καταβληθεί µε την ολοκλήρωση του έργου σε τελετή η  
 οποία θα λάβει χώρα, όπου αυτό είναι δυνατό, στον τόπο του προγράμματος.

•  Οι παραλήπτες ενός Bursary Award (Βραβείου Υποτροφιών ) θα πρέπει να  
 υποβάλουν ένα άρθρο μεταξύ 800 και 1.000 λέξεων μαζί με φωτογραφίες και  
 έκθεση σχετικά µε το έργο για δημοσίευση στο Ifpra World.

•  Οι αιτήσεις πρέπει να καταχωρηθούν μέχρι την τελική ημερομηνία εγγραφής στην  
 ενότητα. Whole City Awards.

•  Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό συμμετοχών που μπορεί να   
 υποβάλει μια κοινότητα για το Bursary Award στα πλαίσια του LivCom Bursary  
 Award (Βραβείου υποτροφιών).

•  Ένας αριθμός των Bursary Awards (Βραβείων υποτροφιών) θα προσκληθεί να  
 παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια των LivCom Finals Τελικών του LivCom. Οι 
  διευθετήσεις για τις Παρουσιάσεις αυτές θα κοινοποιηθούν ταυτόχρονα με την  
 πρόσκληση για συμμετοχή στους Τελικούς.



Whole City Awards
Τα βραβεία LivCom Awards είναι ο μόνος Διαγωνισμός 
παγκοσμίως για τοπικές κοινότητες και εστιάζει στην 
περιβαλλοντική διαχείριση και τη δημιουργία βιώσιμων 
κοινοτήτων. 

Σκοπός των LivCom Awards είναι η ενθάρρυνση των 
καλύτερων πρακτικών, της καινοτομίας, της ηγετικής 
ικανότητας στη παροχή μιας ζωηρής, αειφόρου 
κοινότητας που βελτιώνει την ποιότητα ζωής.

Η συμμετοχή στα βραβεία The LivCom Awards θα 
αυξήσει το διεθνές προφίλ της κοινότητάς σας και 
θα σας δώσει τη δυνατότητα να λάβετε γνώση των 
Διεθνών Βέλτιστων Πρακτικών που αφορούν στη 
διαχείριση του τοπικού περιβάλλοντος.  

Τα LivCom Awards καλύπτουν πέντε κατηγορίες 
πληθυσμού. Η σύγκριση δεν αφορά κοινότητες οι 
οποίες ανήκουν στην ίδια κατηγορία πληθυσμού. 
Αντίθετα, οι κοινότητες κρίνονται ως προς την 
απόδοσή τους σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης 
που αφορούν στο πολιτισμικό, πολιτικό, οικονομικό, 
γεωγραφικό και κλιματικό περιβάλλον στο οποίο 
βρίσκονται.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κοινότητες διαφορετικού μεγέθους και διαφορετικών 
πολιτισμών διακρίνονται από διαφορετικές δομές 
και ευθύνες.  Εάν, στα πλαίσια ενός Κριτηρίου 
Αξιολόγησης, υφίσταται περιοχή δραστηριότητας που 
δεν υπάγεται στην άμεση ευθύνη της κοινότητας, θα 
αναμένεται τόσο στην Έγγραφη Υποβολή όσο και στα 
Τελικά στάδια των Βραβείων, να καταδειχθεί ο τρόπος 
με τον οποίο η κοινότητα χρησιμοποιεί τις ευκαιρίες 
που διαθέτει για να επηρεάσει τις πολιτικές που 
ισχύουν στις περιοχές αυτές.

1. Βελτίωση του Φυσικού και Κτιριακού τοπίου:

Τα τοπία, στα πλαίσια των Βραβείων, αποτελούν πτυχή 
του προγράμματος City and Townscape (η Πόλη και η 
Εικόνα της), το οποίο δημιουργεί ένα περιβάλλον που 
ενισχύεται μέσω των φυτοκομικών σχεδίων και των 
μελετών υποδομής. Η Υποβολή πρέπει να περιγράφει 
τα βασικά χαρακτηριστικά ή το όραμα του τοπίου της 
Κοινότητας, και να καταδεικνύει πως η αρχιτεκτονική 
τοπίου στα πλαίσια της Κοινότητας συγκέντρωσε 
όλα τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά, τόσο τα κτιριακά 
όσο και τα φυσικά, ώστε να δημιουργηθεί μια σχέση 
αλληλεγγύης μεταξύ του κτιριακού και φυσικού τοπίου. 
Τα LivCom αναζητούν στοιχεία που αποδεικνύουν την 
προστασία της φυσικής κληρονομιάς και των χώρων 
περιβαλλοντικής σημασίας, της βιοποικιλότητας 
και της ανάπτυξης βλάστησης σε λιγότερο φιλικά 
περιβάλλοντα. Η ενότητα αυτή θα πρέπει να καταδείξει 
πως έχει ενισχυθεί το τοπίο στην κοινότητά σας ώστε 
να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που προάγει την 
υπερηφάνεια του πολίτη, διευκολύνει την ευχάριστη 
ψυχαγωγική εμπειρία και βελτιώνει την ποιότητα ζωής 
στην κοινότητά σας.

Το φυσικό και κτιριακό τοπίο αποτελεί βασικό 
κριτήριο αειφορίας και ορατότητας στα πλαίσια των 
ευρύτερων πολιτικών ενός συμβουλίου όσον αφορά 
στη συντήρηση, τη δημιουργία και τη διαχείριση 
μιας αειφόρου κοινωνίας. Η αειφορία στο πλαίσιο 
αυτό καταδεικνύεται μέσω της προηγούμενης, της 
τρέχουσας και της μελλοντικής κατάστασης των 
τοπίων και της κληρονομιάς που αναπτύσσεται για 
τη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινότητας.  Λόγω 
της κοινωνικής και φυσικής ύπαρξής τους, τα τοπία 
αναμένεται να συμβάλλουν στην αειφορία μιας 
κοινότητας και αποτελούν τα εργαλεία και την υποδομή 
των τοπίων, που πρέπει να τύχουν διαχείρισης ώστε 
να παράγουν αειφόρο παραπέτασμα για τις κοινοτικές 
πολιτικές.

Η διαχείριση του τοπίου πρέπει αντιμετωπίζεται με 
τρόπο ολιστικό, ο οποίος αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία 
της διαχείρισης, των ανεξάρτητων πρακτικών και 
το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης που 
καλύπτει τις απόψεις του κοινού.  Όσον αφορά 
στο Φυσικό τοπίο, αυτό πρέπει να περιλαμβάνει 
τα πρακτικά αυτά θέματα της βιοποικιλότητας, της 
αυτόχθονης βλάστησης, των πράσινων αποβλήτων, 
της δενδροφύτευσης και των προγραμμάτων 

συντήρησης κ.λπ. και όσον αφορά στο Κτιριακό τοπίο, 
τη ρυμοτομία, τον εξοπλισμό και τη τέχνη των δρόμων, 
τα τεχνητά πάρκα, τους κήπους και τις πλατείες κ.λπ. 
Οι υποβολές πρέπει να καλύπτουν όλες τις πτυχές 
αειφόρου διαχείρισης του τοπίου, περιλαμβανομένων 
των αριθμητικών, στατιστικών, γραφικών και τυχόν 
άλλων δεικτών που χρησιμοποιούνται στην επεξήγηση 
των αποτελεσμάτων των πρακτικών που εφαρμόζονται.  

2. Τέχνη, Πολιτισμός και Κληρονομιά: 

Η ενότητα αυτή πρέπει να καταδείξει τον τρόπο με 
τον οποίο η κοινότητα εκτιμά και ενσωματώνει τον 
μοναδικό της πολιτισμό μέσω της αναγνώρισης των 
γλωσσών, των μοναδικών τεχνών και πολιτισμικών 
πρακτικών στον τρόπο ζωής της καθώς και τον 
τρόπο με τον οποίο εκτιμά την κληρονομιά της που 
αντικατοπτρίζεται στα κτήρια και τα μνημεία της και τα 
πνευματικά ή ιστορικά γεγονότα ή τοποθεσίες της μέσω 
της αναγνώρισης, της ερμηνείας και της προστασίας 
αυτών. Αυτό πιθανώς να αφορά τον αρχικό 
πολιτισμό ή νέους ανεξάρτητους πολιτισμούς που 
αναπτύσσονται σε πολυπολιτισμικούς πληθυσμούς. 
Φεστιβάλ και εκδηλώσεις συχνά οργανώνονται για να 
τιμήσουν τις παραμέτρους αυτές ή για να ενταχθούν 
στην πολιτισμική έκφραση του τόπου. Πρέπει να 
καταδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο οι ομάδες αυτές 
εντάσσονται γενικά στην κοινωνία.  Η LivCom αναζητά 
να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο ενθαρρύνεται 
η τέχνη, σε όλες τις μορφές έκφράσής της και πως 
αναγνωρίζεται μέσα από τη δημόσια προβολή, τις 
εκδηλώσεις και την υποστήριξη της κοινότητας. 

Η ανάπτυξη της έννοιας του “ποίοι είμαστε ως άτομα” 
αποτελεί συχνά τη πηγή της τοπικής υπερηφάνειας και 
του βαθμού άνεσης που αισθανόμαστε με το μέρος 
που ζούμε και τους εαυτούς μας.    Οι κοινότητες 
διαφοροποιούνται η μία από την άλλη μέσω της 
πολιτισμικής τους εξέλιξης, της εθνικότητας, της 
ιστορίας και των καθημερινών πρακτικών. Αυτό, κατά 
μια έννοια αποτελεί μέρος της πνευματικής διάστασης 
της κοινότητας εντός της οποίας τα άτομα αισθάνονται 
άνετα και στην οποία η ζωή αποκτά νόημα, συνάφεια 
και αξία.
Η προσοχή που δίνουμε στα κτήρια και τα μνημεία που 
αντιπροσωπεύουν τον πολιτισμό της κοινότητας με το 
πέρασμα του χρόνου, και ο τρόπος με τον οποίο τα 
κτίσματα αυτά διατηρούνται και ερμηνεύονται πρέπει 
να περιγραφεί.
Η Υποβολή πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά 
στοιχεία που καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο 
οι κοινότητες διατηρούν, ερμηνεύουν, προστατεύουν 
και τιμούν τα στοιχεία της κληρονομιάς τους όπως οι 
τοπικές τέχνες, οι γλώσσες ή τα σημαντικά γεγονότα ή 
πνευματικές απόψεις. 
Η Υποβολή πρέπει να περιγράφει επίσης τον τρόπο 
με τον οποίο τα στοιχεία αυτά αποτελούν μέρος των 
δημόσιων εκθέσεων, των εκδηλώσεων, των κέντρων ή 
προγραμμάτων ερμηνείας, εν ολίγοις, τον τρόπο με τον 
οποίο η κοινότητα υποστηρίζει τη συνεχή αναγνώριση 
της κληρονομιάς των παραδοσιακών ή πιθανώς των 
πρώτων πολιτισμών και πως αποδέχεται τους νέους 
πολιτισμούς.
Οι κοινότητες αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου ως 
προς τις σύγχρονες πρακτικές και την ενσωμάτωση 
νέων πολιτισμών. Ο βαθμός στον οποίο γίνονται 
αποδεκτοί οι νέοι πολιτισμού έχει αντίκτυπο στην 
ποιότητα ζωής και τις νέες κοινότητες αυτές καθ’ 
αυτές. Οι πράξεις των κοινοτήτων μπορούν να 
οδηγήσουν στην απομόνωση ή τον αποκλεισμό των 
πολιτισμών αυτών καθώς αυτοί προσαρμόζονται 
αλλά και επηρεάζουν τα νέα περιβάλλοντα στα οποία 
αναπτύσσονται.
Οι κοινότητες εκφράζονται επίσης μέσα από την 
τέχνη σε όλες τις μορφές της.  Η έκθεση στη τέχνη 
επηρεάζει τη φύση της αντίληψης των ανθρώπων  για 
την πνευματική ολοκλήρωση και συχνά παρέχει τρόπο 
καλλιτεχνικής έκφρασης της τοπικής χροιάς.

3. Βέλτιστη Περιβαλλοντική Πρακτική:

Η ενότητα αυτή πρέπει να καταδεικνύει τον τρόπο με 
τον οποίο η Κοινότητα έχει υιοθετήσει τις καινοτόμες 
περιβαλλοντικές πρακτικές ευαισθησίας και πως 
ακολουθεί τις πρωτοβουλίες που οδηγούν στη βιώσιμη 
διαχείριση του περιβάλλοντος. Πρέπει να υποβληθούν 
στοιχεία τα οποία θα αποδεικνύουν ότι η Κοινότητα 

εντάσσεται στις προσπάθειες εφαρμογής της βιώσιμης 
ανάπτυξης και προώθησης των βέλτιστων πρακτικών 
που οδηγούν στην ανάπτυξη, τη διατήρηση και τη 
συντήρηση του περιβάλλοντος. Αυτό θα περιελάμβανε 
τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, του νερού και της 
γης, την βιοποικιλότητα, τη μείωση του φαινομένου του 
θερμοκηπίου και της κατανάλωσης φυσικών πόρων 
μέσω της χρήσης εναλλακτικών υλικών και πηγών 
ενέργειας και μέσω της ανακύκλωσης.

Οι Βέλτιστες Πρακτικές αποτελούν παράδειγμα 
εξαιρετικής συνεισφοράς στη βελτίωση του 
περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε.  Οι Υποβολές 
πρέπει να περιγράφουν τις πρωτοβουλίες που έχουν 
εμφανή και απτό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων και αποτελούν αποτέλεσμα αποδοτικών 
συνεργασιών μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
και των πολιτών μιας κοινωνίας. Οι τομείς αυτοί είναι 
επίσης αειφόροι κοινωνικά, πολιτισμικά, οικονομικά και 
περιβαλλοντικά.

Πρέπει να παρασχεθούν στοιχεία τα οποία 
θα αποδεικνύουν τις Βέλτιστες Πρακτικές που 
προωθούνται και χρησιμοποιούνται ως τρόπος 
βελτίωσης της δημόσιας πολιτικής ως προς τα έργα, 
ευαισθητοποίησης των φορέων λήψης αποφάσεων 
σε όλα τα επίπεδα και του κοινού ως προς τις 
πιθανές λύσεις σε κοινά κοινωνικά, οικονομικά και 
περιβαλλοντικά προβλήματα και ανταλλαγής και 
μετάδοσης γνώσης και εμπειρίας μέσω της δικτύωσης 
και της μάθησης.

Παραδείγματα των στοιχείων που πρέπει να 
περιγραφούν αποτελούν οι πολιτικές αειφόρου 
ανάπτυξης, τα προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων, 
διατήρησης και εξοικονόμησης νερού, βελτίωσης της 
ποιότητας του αέρα, προγράμματα εξοικονόμησης και 
μετατροπής ενέργειας για αποτελεσματικό φωτισμό και 
μείωσης της φωτορύπανσης.  Επίσης, πρέπει να γίνει 
αναφορά στις στρατηγικές διαχείρισης των μεταφορών, 
την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και τις τρέχουσες πρακτικές για να ελαχιστοποιηθεί ο 
αρνητικός αντίκτυπος στο κλίμα και να αντιστραφούν οι 
αντίξοες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.    

4. Συμμετοχή στην Κοινότητα και Ανάληψη 
Ευθυνών: 

Η ενότητα αυτή πρέπει να καταδεικνύει την μέθοδο και 
τον τρόπο συνεχούς συμμετοχής των ατόμων, ομάδων 
και Οργανισμών στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και 
τη διαχείριση της τοπικής κοινότητας και τον τρόπο 
με τον οποίο η τοπική κοινότητα αναλαμβάνει ευθύνη 
και αντιδρά στην ευκαιρία συμμετοχής στην ανάπτυξη 
αυτή. Τμήματα της ενότητας αυτής θα αναφέρονται 
την ενσωμάτωση, ανάπτυξη, ικανοποίηση, πόρους και 
συμμετοχή.

Μια επιτυχημένη κοινότητα συχνά αναλαμβάνει έργα 
και προγράμματα που αυξάνουν το κοινωνικό και 
πνευματικό επίπεδο των μελών της.
Ο τρόπος με τον οποίο οι επαγγελματίες διαχειριστές 
της κοινότητας σχετίζονται με τις ομάδες και τα 
άτομα της κοινότητας πρέπει να περιγραφεί.  Η 
ανάμειξη της κοινότητας μπορεί να αντικατοπτριστεί 
σε πρωτοβουλίες όπως έργα διατήρησης, ερμηνείας 
και καθοδήγησης, προγράμματα πληροφόρησης 
και εκπαίδευσης, προώθηση από και ανάμειξη των 
τοπικών επιχειρήσεων, και διευκόλυνση τοπικών 
εκδηλώσεων, φεστιβάλ, εξεύρεση χρημάτων και 
οικονομική ή άλλου είδους υποστήριξη.

Η διαφορετικότητα της κοινοτικής ανάμειξης σε 
δημοτικό, εταιρικό και ατομικό επίπεδο είναι τόσο 
σημαντική όσο ο βαθμός συμμετοχής στις διεργασίες 
λήψεων αποφάσεων και τον σχεδιασμό των 
πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων.  Η απόδειξη 
της κοινοτικής διαβούλευσης και ικανοποίησης και του 
επιπέδου εθελοντισμού είναι σημαντική.

Οι κοινότητες, μεγάλες και μικρές, αστικές και 
αγροτικές, πρέπει να παρουσιάσουν πως οι 
πρωτοποριακές στρατηγικές παράγουν συνεκτικές και 
ενδυναμωμένες κοινότητες.



5. Υγιεινός τρόπος ζωής:

Η ενότητα αυτή πρέπει να καταδείξει σαφή κατανόηση 
των ζητημάτων υγείας που επηρεάζουν τις κοινότητες. 
Προς τούτο παρέχεται υποστήριξη μέσω κατάλληλης 
έρευνας και της δέσμευσης για βελτίωση. Απαραίτητη 
είναι η υποβολή αρχείου στο οποίο θα καταγράφεται 
η επιτυχής αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων 
υγείας. Για παράδειγμα πρέπει να αναφέρεται η 
παροχή διευκολύνσεων και προγραμμάτων με 
στόχο τη βελτίωση της υγείας της κοινότητας. 
Τυχόν αναθεωρήσεις των διευκολύνσεων και των 
προγραμμάτων αυτών θα αυξήσουν την αξιοπιστία 
των υποβολών συμμετοχής ως προς το συγκεκριμένο 
κριτήριο. 

Το κριτήριο υγιεινού τρόπου ζωής δεν αφορά 
μόνο την ψυχική και σωματική υγεία των ατόμων. 
Αποτελεί ολιστική αξιολόγηση των στοιχείων τα οποία 
στο σύνολό τους συμβάλλουν στους παράγοντες 
“ποιότητας ζωής” που στη συνέχεια προωθούν την 
έννοια της ευημερίας. Η κατασκευή κέντρων τέχνης 
ή αναψυχής χωρίς σαφή αιτιολόγηση ή στόχους δεν 
θεωρείται πλέον αποδεκτή πρακτική.  Δεδομένων 
των περιορισμένων και συχνά ελάχιστων πόρων, 
πρέπει να υφίσταται αιτιολόγηση για κάθε διευκόλυνση 
και συχνά αυτό βασίζεται στη παροχή λύσης σε  
αναγνωρισμένες προκλήσεις της κοινωνίας ή της 
υγείας. Κάθε κοινότητα πράγματι διαθέτει ευκαιρίες 
και αντιμετωπίζει προκλήσεις ως προς τον υγιεινό 
τρόπου ζωής. Αυτό στο οποίο πολλές κοινότητες 
μπορούν μόνο να εποφθαλμιούν ως προς τους πόρους 
μπορεί να αντισταθμιστεί μέσω της καινοτομίας και της 
εθελοντικής προσπάθειας. Η Υποβολή συμμετοχής 
πρέπει να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μια 
κοινότητα συγκεντρώνει τα αποδεικτικά στοιχεία ως 
προς την έρευνα και την κατανόηση των προκλήσεων 
της κοινότητας στον τομέα της υγείας καθώς και μια 
στρατηγική αντιμετώπισης των αναγνωρισμένων 
προκλήσεων.   Πρέπει να παρασχεθεί περιγραφή 
των διευκολύνσεων και των προγραμμάτων 
δραστηριοτήτων καθώς και έγκαιρος έλεγχος της 
αποτελεσματικότητας αυτών.  Θα απαιτηθούν 
επίσης αποδεικτικά στοιχεία ως προς την υιοθέτηση 
ολιστικής προσέγγισης από την κοινότητα των 
διάφορων παραγόντων ευημερίας. Παρακάτω δίνονται 
παραδείγματα των παραγόντων αυτών: 

• Αναγνωρισμένα πνευματικά και σωματικά 
προβλήματα
• Φτώχεια, ανεργία και υποστηρικτικοί μηχανισμοί
• Έγκλημα και φόβος του εγκλήματος
• Επίπεδα δραστηριοτήτων και ευκαιρίες παθητικής 
αντίδρασης 
• Διατροφή
• Χρήση ναρκωτικών, αλκοόλ και καπνού
• Κινητικότητα και μεταφορά
• Πολιτισμικές ευκαιρίες
• Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση
• Στέγαση
• Επίπεδα ικανοποίησης του κοινού

Η Υποβολή συμμετοχής πρέπει να περιγράφει τις 
ενδο-σχετιζόμενες προσεγγίσεις που επηρεάζουν την 
επιτυχία της βελτίωσης της υγείας στην κοινότητα.  
Πρέπει επίσης να γίνει αναφορά σε πρωτοβουλίες 
που στοχεύουν στην βελτίωση της προσβασιμότητας, 
της ένταξης και της ισότητας, τη διαβούλευση και 
τη δέσμευση, την συνεργασία στην εργασία και την 
στοχευόμενη προσέγγιση που χρησιμοποιείται στο 
marketing και τη δημοσιότητα. 

6. Στρατηγικός σχεδιασμός: 

Η ενότητα αυτή πρέπει να καταδεικνύει τον τρόπο 
με τον οποίο η κοινότητα ορίζει το μέλλον της και τις 
διεργασίες σχεδιασμού που αναπτύσσονται καθώς 
και τον τρόπο με τον οποίο αυτές συνδυάζονται για 
τη δημιουργία σχεδίων δράσης με σκοπό την παροχή 
των αποτελεσμάτων που έχουν προβλεφθεί και που 
επιθυμεί η κοινότητα. Πρέπει να παρουσιασθεί η ιδέα 
της ιεραρχίας στα σχέδια ή τις στρατηγικές αυτές καθ΄ 
αυτές και να κατατεθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι τα σχέδια εφαρμόζονται μέσω ετήσιου σχεδιασμού 
και βάσει διαδικασίας αναθεώρησης.

Πρέπει να παρουσιασθούν στοιχεία τα οποία θα 
αποδεικνύουν ότι τα μέλη της κοινότητας γενικά 
υποστηρίζουν την στρατηγική κατεύθυνση και είχαν την 
ευκαιρία να συνεισφέρουν σε αυτή.

Η βάση για την επιτυχή έκβαση ενός ισορροπημένου 
προγράμματος ανάπτυξης με υψηλούς στόχους 
και των σχετικών υπηρεσιών για οποιαδήποτε 
κοινότητα αποτελείται καταρχάς από το σαφές 
όραμα για την κοινότητα και την αντίληψη του πως 
θα ήταν μια πραγματικά επιτυχημένη βιώσιμη 
κοινότητα.  Απαιτείται μια σαφής ένδειξη ως προς 
τον τρόπο ανάπτυξης του οράματος αυτού και ως 
προς την μετέπειτα ενσωμάτωσή του σε ένα σύνολο 
σχεδίων ή στρατηγικών για το μεσοπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο διάστημα. Τα παραπάνω πρέπει να 
συνοδεύονται από διαδικασία αναθεώρησης.

Η ιεραρχία των σχεδίων που διασφαλίζει τον τρόπο 
με τον οποίο αυτά σχετίζονται μα τα αρχικά οράματα 
πρέπει να τύχει επεξήγησης. Το ίδιο ισχύει για τον 
τρόπο με τον οποίο τα παραπάνω θεωρούνται 
ξεχωριστά στοιχεία ενός ευρύτερου σχεδιασμού και 
των μηχανισμών που διασφαλίζουν ότι οι συλλογικές 
απόψεις της κοινότητας αντικατοπτρίζονται επαρκώς 
στα τελικά σχέδια.

Πρέπει να καταδειχθεί ότι υπάρχει συνάφεια μεταξύ 
των σχεδίων και των στρατηγικών και του τελικού 
αποτελέσματος. Πρέπει επίσης να επισημανθεί η 
πρόοδος και η ευελιξία στη διατήρηση της σχετικότητας 
των σχεδίων ως προς τις ανάγκες της κοινότητας. 
Ορισμένοι πολιτισμοί κατευθύνονται περισσότερο από 
την ηγετική τους μερίδα. Ως εκ τούτου οι διαδικασίες 
που περιγράφονται θα εκτιμηθούν λαμβάνοντας υπόψη 
τους πολιτισμούς εντός των οποίων λαμβάνουν χώρα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η Διεθνής Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από 
επαγγελματίες περιβαλλοντικής διαχείρισης και 
διαχείρισης τοπίου που εργάζονται σε ομάδες των 
τριών για την αξιολόγηση των Κατηγοριών Α, Β, Γ 
και Δ και σε ομάδες των έξι για την αξιολόγηση της 
Κατηγορίας Ε.

1. Εγγραφή: 
Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής στη σελίδα 4 
και στείλετε τη στα International Awards for Liveable 
Communities ( Διεθνή βραβεία για βιώσιμες κοινότητες) 
έως την ημερομηνία που αναφέρεται στην Αίτηση 
Εγγραφής.

2. Έγγραφη Υποβολή:
Η αρχική έγγραφη υποβολή πρέπει να αποτελείται 
από:

• 4.500 λέξεις το μέγιστο στα Αγγλικά – εξαιρούνται οι 
τίτλοι/ οι πίνακες/ οι κεφαλίδες κ.λπ.

• 24 φωτογραφίες το μέγιστο με λεζάντα και 
ημερομηνία.

Η υποβολή πρέπει να καταδεικνύει τον τρόπο με 
τον οποίο η κοινότητά σας αντιμετωπίζει κάθε ένα 
από τα παρακάτω κριτήρια. Μια κοινότητα ορίζεται 
ως η συνολική περιοχή υπό τη διαχείριση της ίδιας 
κοινοτικής αρχής.

Κάθε Κριτήριο Αξιολόγησης φέρει ίση 
βαθμολόγηση.

Έως την ημερομηνία που αναγράφεται στην Αίτηση 
Εγγραφής, οι Κοινότητες ποτ εγγράφονται στις 
κατηγορίες Α, Β, Γ ή Δ στα The LivCom Awards πρέπει 
να παράσχουν τέσσερα αντίγραφα της Έγγραφης 
Υποβολής: Για συμμετοχές στην κατηγορία E πρέπει 
να υποβάλλονται εφτά αντίγραφα.  Οι Έγγραφες 
Υποβολές πρέπει να αποστέλλονται στα Κεντρικά 
Γραφεία της LivCom στη διεύθυνση που αναγράφεται 
στην Αίτηση Εγγραφής.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά δεν θα 
γίνονται δεκτές.

3. Τρόπος αξιολόγησης: 
Η Διεθνής Επιτροπή Αξιολόγησης θα εξετάσει κάθε 
υποβολή κατά την διάρκεια του Προκαταρκτικού 

Σταδίου Κρίσης και θα επιλέξει τις κοινότητες ανά 
κατηγορία πληθυσμού που θα παρουσιαστούν 
στο LivCom Awards Finals (Τελικός) που θα 
πραγματοποιηθεί στο χώρο της εκδήλωσης κατά τις 
ημερομηνίες που αναφέρονται στην Αίτηση Εγγραφής.

4. Τελικές Παρουσιάσεις:

Εάν η κοινότητά σας επιλεγεί κατά το Προκαταρτικό 
Στάδιο ως Προκρινόμενη για τα LivCom Awards, 
θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ορισμένα βασικά 
στοιχεία: 

• Έως και τρεις εκπρόσωποι της κοινότητάς σας θα 
μπορέσουν πραγματοποιήσουν την Παρουσίαση. 
Επιπλέον μπορεί να παραστεί διερμηνέας εάν 
απαιτείται.

• Οι παρουσιάσεις πρέπει να γίνουν στα Αγγλικά.

• Οι Παρουσιάσεις από τις Κατηγορίες Πληθυσμού Α, 
Β, Γ και Δ δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 35 λεπτά και 
μπορούν να περιλαμβάνουν προβολή από ψηφιακό 
δίσκο (dvd), επίσης στα Αγγλικά, διάρκειας 10 λεπτών 
το πολύ..  Οι Παρουσιάσεις της Κατηγορίας Πληθυσμού 
Ε δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 55 λεπτά σε διάρκεια.

Θα διατεθεί κατάλληλος εξοπλισμός.

• Οι κοινότητες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλα 
οπτικά βοηθήματα, π.χ. PowerPoint (θα παρέχεται 
σύστημα προβολής LCD), κατά τη διάρκεια της 
Παρουσίασής τους. Τυχόν άλλος εξοπλισμός πρέπει 
να παρασχεθεί από τις κοινότητες. Οι Οργανωτές των 
The International Awards for Liveable Communities δεν 
φέρουν ευθύνη για την απόδοση του εξοπλισμού που 
δεν παρέχεται από τους ίδιους.

• Στο τέλος κάθε Παρουσίασης, οι Κριτές θα προβούν 
σε ερωτήσεις. Εάν απαιτείται η βοήθεια διερμηνέα 
κατά τη διάρκεια της φάσης των ερωτήσεων θα πρέπει 
εσείς να φροντίσετε για την υπηρεσία αυτή ενώ θα σας 
διατεθεί επιπλέον χρόνος.



Registration to be completed by 31st May 2012
Please complete in capitals in black

Community:  .......................................................................................................................

Contact person: all contact will be with person named below

Title:  (Dr Mr Mrs Miss Ms etc.) ...................................................................................................

Family name/Given Name: ................................................................................................

Job title:  .............................................................................................................................

Address:  ............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Country/Postcode:  ...........................................................................................................

Telephone: (including full codes)  ..............................................................................................

Fax:  ....................................................................................................................................

E-mail:  ................................................................................................................................

Community Web Address: ................................................................................................

Average daytime population: ............................................................................................

Whole City Awards Invitation to Host 
The LivCom Awards
The Board of The International 
Awards for Liveable Communities 
will soon be considering the 
venue of future Finals. If your 
Community would like to be 
considered as a future venue, 
contact The International Awards 
for Liveable Communities at the 
address below.

KEY DATES
Final Registration Date
31st May 2012

Submissions to be received by
30th June 2012

Finals in Al Ain,  
United Arab Emirates
22nd – 26th November 2012

OBSERVERS
If your Community does not enter 
the LivCom Awards, you may 
attend the Finals as an individual 
or as a Representative of your 
Community and participate in all 
of the Finals Weekend activities.
For details contact the LivCom 
office.

I wish to register the intention of the community shown above to participate in The 
International Awards for Liveable Communities in the category indicated below:

Category   Average Daytime Population Please tick box

A    Up to 20,000     

B   20,001 – 75,000     

C   75,001 – 150,000  

D   150,001 – 400,000  

E   Over 400,000    

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition and in 
these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Signature                                                       Date

PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS 

Tel/Fax: 
+44 (0) 118 946 1680 
E-mail: 
info@livcomawards.com
Web: 
www.livcomawards.com
Press office 
E-mail: livcompress@ 
btinternet.com



Project Awards
Ο στόχος των Environmentally Sustainable 
Project Awards είναι η αναγνώριση των 
καινοτόμων Έργων που καταδεικνύουν αειφόρο 
ανάπτυξη και περιβαλλοντική συνείδηση και 
έχουν θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα και 
στο  περιβάλλον.

Επιλέξιμα έργα: 

Επιλέξιμα είναι τα Έργα τα οποία έχουν 
ολοκληρωθεί εντός των δύο τελευταίων 
ετών ή εκείνα των οποίων έχει ολοκληρωθεί 
ένα σημαντικό μέρος.  Τα έργα μπορούν να 
προέρχονται από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα 
ή να αποτελούν συνεργασία των δύο τομέων.   
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν περισσότερα από 
ένα έργα.

Η LivCom αναγνωρίζει πως είναι πιθανό να μην 
ισχύουν όλα τα παρακάτω Κριτήρια Αξιολόγησης 
για όλα τα Έργα.  Στην περίπτωση που ένα 
συγκεκριμένο Κριτήριο ή τμήμα αυτού δεν ισχύει 
για ένα Έργο, το Έργο δεν θα λάβει ποινή.  
Παρόλα αυτά, κάθε Υποβολή Έργου πρέπει να 
καλύπτει όλα τα Κριτήρια τα οποία αντιστοιχούν 
στο ¨Έργο αυτό.

1. Βελτίωση του Φυσικού και Κτιριακού 
τοπίου:

Τα τοπία, στα πλαίσια των Βραβείων, αποτελούν 
πτυχή του προγράμματος City and Townscape 
(η Πόλη και η Εικόνα της ), το οποίο δημιουργεί 
ένα περιβάλλον που ενισχύεται μέσω των 
φυτοκομικών σχεδίων και των μελετών 
υποδομής. Η Υποβολή πρέπει να περιγράφει τα 
βασικά χαρακτηριστικά ή το όραμα του τοπίου του 
Έργου, και να καταδεικνύει πως η αρχιτεκτονική 
τοπίου στα πλαίσια του Έργου συγκέντρωσε όλα 
τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά, τόσο τα κτιριακά 
όσο και τα φυσικά, ώστε να δημιουργηθεί μια 
σχέση αλληλεγγύης μεταξύ του κτιριακού και 
φυσικού τοπίου.  Η ενότητα αυτή θα πρέπει να 
καταδείξει πως έχει ενισχυθεί το τοπίο στο Έργο 
ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που 
προάγει την υπερηφάνεια του τόπου, διευκολύνει 
την ευχάριστη ψυχαγωγική εμπειρία και βελτιώνει 
την ποιότητα ζωής.

2. Τέχνη, Πολιτισμός και Κληρονομιά: 

Η ενότητα αυτή πρέπει να καταδείξει τον τρόπο 
με τον οποίο το Έργο απεικονίζει τον μοναδικό 
πολιτισμό της περιοχής ή της τοπικής κοινότητας 
στην οποία ανήκει, μέσω της αναγνώρισης 
των ιστορικών γλωσσών, των τεχνών και των 
πολιτισμικών πρακτικών και, όπου ισχύει, τον 
τρόπο με τον οποίο προάγει την κληρονομιά του 
τόπου μέσα από τα κτήρια και τα μνημεία του και 
τα πνευματικά ή ιστορικά γεγονότα ή τοποθεσίες 
του. 

3. Βέλτιστη Περιβαλλοντική Πρακτική:

Η ενότητα αυτή πρέπει να καταδεικνύει τον 
τρόπο με τον οποίο το Έργο έχει υιοθετήσει 
τις καινοτόμες περιβαλλοντικές πρακτικές 
ευαισθησίας και πως ακολουθεί τις πρωτοβουλίες 
που οδηγούν στη βιώσιμη διαχείριση του 
περιβάλλοντος. Πρέπει να υποβληθούν στοιχεία 
τα οποία θα αποδεικνύουν ότι το Πρόγραμμα 
εντάσσεται στις προσπάθειες εφαρμογής της 
βιώσιμης ανάπτυξης και προώθησης των 
βέλτιστων πρακτικών που οδηγούν στην 
ανάπτυξη, τη διατήρηση και τη συντήρηση 
του περιβάλλοντος. Αυτό θα περιελάμβανε τη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα, του νερού 
και της γης, την βιοποικιλότητα, τη μείωση 
του φαινομένου του θερμοκηπίου και της 
κατανάλωσης φυσικών πόρων μέσω της χρήσης 
εναλλακτικών υλικών και πηγών ενέργειας και 
μέσω της ανακύκλωσης.

4. Συμμετοχή στην Κοινότητα και Ανάληψη 
Ευθυνών: 

Η ενότητα αυτή πρέπει να καταδεικνύει την 
μέθοδο και τον τρόπο συνεχούς συμμετοχής 
των ατόμων, των ομάδων και των Οργανισμών 

στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση 
του Έργου και τον τρόπο με τον οποίο η τοπική 
κοινότητα αναλαμβάνει ευθύνη και αντιδρά 
στην ευκαιρία συμμετοχής στην ανάπτυξη αυτή. 
Τμήματα της ενότητας αυτής θα περιλαμβάνουν 
την ενσωμάτωση, την ανάπτυξη, την ικανοποίηση, 
τους πόρους και τη συμμετοχή.

5. Υγιεινός τρόπος ζωής:
Το Έργο πρέπει να παρέχει την ικανότητα 
προώθησης του υγιεινού τρόπου ζωής των 
ατόμων που εμπλέκονται ή που επισκέπτονται 
το Έργο. Οι εν λόγω κατάλληλες βελτιώσεις που 
αφορούν στην υγεία μπορούν να περιλαμβάνουν 
τη παροχή νέου ή ανανεωμένου εξοπλισμού 
ή/και εγκαταστάσεων, νέα προγράμματα 
δραστηριοτήτων για το σύνολο του πληθυσμού 
ή για συγκεκριμένες ομάδες - στόχους, ή 
ερευνητικά προγράμματα που στοχεύουν στην 
διερεύνηση ζητημάτων υγείας. Το κλειδί για 
τηνεπιτυχία οποιασδήποτε πρότασης βασίζεται 
στην ικανότητα μέτρησης των αποτελεσμάτων 
μετά την εισαγωγή των πρωτοβουλιών που 
αφορούν στον τρόπο ζωής.

6. Στρατηγικός σχεδιασμός: 

Η ενότητα αυτή θα πρέπει να καταδεικνύει τις 
χρήσεις τεχνικών ευαίσθητου και δημιουργικού 
σχεδιασμού για τη δημιουργία ενός αειφόρου 
έργου. Πρέπει να παρουσιασθεί ο τρόπος με τον 
οποίο αναπτύσσονται οι διεργασίες σχεδιασμού 
και πως αυτές συνδυάζονται για τη δημιουργία 
σχεδίων δράσης με σκοπό την παροχή των 
ανακοινωθέντων επιθυμητών αποτελεσμάτων. 
Πρέπει να παρουσιασθεί η ιδέα της ιεραρχίας 
στα σχέδια ή τις στρατηγικές αυτές καθ΄ αυτές 
και να κατατεθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι τα σχέδια εφαρμόζονται μέσω ετήσιου 
σχεδιασμού μαζί με διαδικασία αναθεώρηση. 
Πρέπει να παρουσιασθούν στοιχεία τα οποία θα 
αποδεικνύουν ότι τα μέλη της κοινότητας στην 
οποία εφαρμόζεται το Έργο υποστηρίζουν την 
στρατηγική κατεύθυνση και είχαν την ευκαιρία να 
συνεισφέρουν σε αυτή.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Διεθνής Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται 
από επαγγελματίες περιβαλλοντικής διαχείρισης 
και διαχείρισης τοπίου.

Εγγραφή: 

Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής στη σελίδα 
6 και στείλετε  τη μαζί με τυχόν αποζημίωση 
εγγραφής για τα The International Awards for 
Liveable Communities (Διεθνή βραβεία για 
βιώσιμες κοινότητες) έως την ημερομηνία που 
αναφέρεται στην Αίτηση Εγγραφής.

Τέσσερα αντίγραφα της Έγγραφης Υποβολής, 
η οποία πρέπει να είναι έως 3.000 λέξεις το 
μέγιστο και τα οποία θα περιέχουν έως δέκα 
φωτογραφίες, πρέπει να αποσταλούν στα 
Κεντρικά Γραφεία της LivCom στη διεύθυνση 
που αναγράφεται στην Αίτηση Εγγραφής ώστε 
η ημερομηνία άφιξης στον παραλήπτη να είναι 
αυτή που αναφέρεται στην Αίτηση.

Η Έγγραφη Υποβολή πρέπει να καταδεικνύει τον 
τρόπο με τον οποίο το έργο σχετίζεται με κάθε 
ένα από τα κριτήρια που ορίστηκαν παραπάνω.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά δεν 
θα γίνονται δεκτές.

Τρόπος αξιολόγησης: 

Η Διεθνής Επιτροπή Αξιολόγησης θα 
εξετάσει κάθε υποβολή κατά την διάρκεια του 
Προκαταρκτικού Σταδίου Κρίσης και θα επιλέξει 
τα Έργα που θα παρουσιαστούν στοLivCom 
Finals (στους τελικούς του LivCom) που θα 
πραγματοποιηθεί στο χώρο της εκδήλωσης κατά 
τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην Αίτηση 
Εγγραφής.

Τελικές Παρουσιάσεις: 

Εάν το Έργο σας επιλεγεί κατά το Προκαταρτικό 
Στάδιο ως Προκρινόμενο για τα Βραβεία LivCom 
Awards, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας 
ορισμένα βασικά στοιχεία ως προς τη μορφή 
της παρουσίασής σας κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης:

•  Το έργο μπορεί να παρουσιασθεί από το  
 πολύ δύο εκπροσώπους.

•  Οι παρουσιάσεις πρέπει να γίνουν στα  
 Αγγλικά.

•  Οι παρουσιάσεις μπορεί να διαρκέσουν  
 έως 30 λεπτά και μπορεί να περιλαμβάνουν  
 προβολή από ψηφιακό δίσκο (dvd), επίσης  
 στα Αγγλικά, διάρκειας έως έξι λεπτά το  
 πολύ. Θα διατίθεται κατάλληλος εξοπλισμός.

•  Οι παρουσιαστές θα μπορούν να 
  χρησιμοποιήσουν άλλα οπτικά βοηθήματα,  
 π.χ. PowerPoint (θα παρέχεται σύστημα 
  προβολής LCD), κατά τη διάρκεια της  
 Παρουσίασής τους. Τυχόν άλλος εξοπλισμός 
  πρέπει να παρασχεθεί από τους   
 Παρουσιαστές. Οι Οργανωτές των The 
  International Awards for Liveable   
 Communities (Διεθνών βραβείων για   
 βιώσιμες κοινότητες) δεν φέρουν ευθύνη για
 την απόδοση του εξοπλισμού που δεν  
 παρέχεται από τους ίδιους.

•  Στο τέλος κάθε Παρουσίασης, οι Κριτές  
 θα προβούν σε ερωτήσεις.  Εάν απαιτείται  
 η βοήθεια διερμηνέα θα πρέπει εσείς να  
 φροντίσετε για την υπηρεσία αυτή ενώ θα  
 σας διατεθεί επιπλέον χρόνος.



Project Awards

Registration to be completed by 31st May 2012
Please complete in capitals in black

Project:  ..............................................................................................................................

Contact person: all contact will be with person named below

Title:  (Dr Mr Mrs Miss Ms etc.) ...................................................................................................

Family name/Given Name: ................................................................................................

Job title:  .............................................................................................................................

Address:  ............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Country/Postcode:  ...........................................................................................................

Telephone: (including full codes)  ..............................................................................................

Fax:  ....................................................................................................................................

E-mail:  ................................................................................................................................

Project Web Address: ........................................................................................................

I wish to register the above Project in The International Awards for Liveable 
Communities, Environmentally Sustainable Project Awards

If the Project is entered in conjunction with a Whole City registration,
no Registration Fee is payable.

If the Project entered is not associated with a Whole City registration,
a Registration fee of £200 is payable

I would like to pay by:- 

 Direct credit to Barclays Bank, A/C The International Awards for Liveable
Communities, sort code 20-71-03, A/C 10672548, Pangbourne Branch, P.O. Box 27 
Reading RG1 2HD, UK.
IBAN code GB 33 BARC 2071 0310 6725 48     SWIFT code BARC GB 22

  VISA/Mastercard/American Express. (delete as appropriate)

Please debit my account 

Expiry date    Security code 

 Enclosed cheque/bankers draft to the value of £................. sterling,
payable to The International Awards for Liveable Communities.

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition and in 
these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Signature                                                           Date 

Projects may be sponsored by the Public or Private Sector or a partnership of both.
To enter more than one Project - please photocopy Registration Form.

PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS 

Tel/Fax: 
+44 (0) 118 946 1680 
E-mail: 
info@livcomawards.com
Web: 
www.livcomawards.com
Press office 
E-mail: livcompress@ 
btinternet.com

Invitation to Host 
The LivCom Awards
The Board of The International 
Awards for Liveable Communities 
will soon be considering the 
venue of future Finals. If your 
Community would like to be 
considered as a future venue, 
contact The International Awards 
for Liveable Communities at the 
address below.

KEY DATES
Final Registration Date
31st May 2012

Submissions to be received by
30th June 2012

Finals in Al Ain,  
United Arab Emirates
22nd – 26th November 2012

OBSERVERS
If your Community does not enter 
the LivCom Awards, you may 
attend the Finals as an individual 
or as a Representative of your 
Community and participate in all 
of the Finals Weekend activities.
For details contact the LivCom 
office.



	

Benefits of participating in the LivCom Awards

COMMUNITIES AND PROJECTS PREVIOUSLY AWARDED FIRST PLACE

The International Awards for Liveable Communities
Globe House, Crispin Close, Reading, Berkshire, England, RG4 7JS. 
Telephone/Fax: +44 (0) 118 946 1680   E-mail: info@livcomawards.com   Web: www.livcomawards.com
Press office E-mail: livcompress@btinternet.com

Printed and Designed by: Apple Print Ltd    Tel: +44 (0)1635 521 654   Fax: +44 (0) 1635 529 314   Web: www.appleprint.co.uk

2002, 2003, 2004 and 2005 Awards –  
see the LivCom web site

2006
Category A     Dungannon, Ireland 
Category B     Brasschaat, Belgium
Category C    Gateshead, England
Category D    Waikatere, New Zealand
Category E   Dongguan, P.R. China
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape Muskiz, Spain
Heritage Management  Dongguan, P.R. China
Environmentally Sensitive Practices Randwick, Australia
Community Sustainability Ucleulet, Canada
Healthy Lifstyle  Meilin P.R. China
Planning for the Future   Whittlesea, Australia
Bursary Award:  Abuja, Nigeria

PROJECTS:
Natural  Randwick, Australia 
Built  Floraland Sunny Lido, P.R. China

2007
Category A  Clonakilty, Ireland
Category B Kladno, Czech Republic
Category C Ipswich, Australia
Category D Malmo, Sweden
Category E Twujun District, Changzhou, 
  P.R. China
Criteria Awards:
Community Sustainability St Walburg, Canada
Enhancement of the Landscape Lyon, France
Heritage Management, Manukau New Zealand
Environmentally Sensitive Practices Gran Canaria, Spain
Healthy Lifestyle  Richmond, Canada  
Planning For the Future  St Cloud, USA

PROJECTS:
Natural   Dorothy Nyembe Education Centre,  
  Johannesburg, South Africa
Built   King Abdulaziz Historical Centre,  
  Riyadh, Saudi Arabia 
Built (P.R. China) Beijing Riverside, P.R. China
Bursary Award: Greening of Soweto, Johannesburg
Personal Award: Wang Shi, P.R. China

2008
Category A     Greystones, Ireland
Category B    New Plymouth, New Zealand
Category C    Broadland, England
Category D    Changxing, P.R. China
Category E    Municipality of York, Canada
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape Nieuwpoort,Belgium

Heritage Management  Ogema, Canada

Environmentally Sensitive Practices
Community Involvement   New Plymouth,  
   New Zealand
Healthy Lifestyle  Newark on Trent  
   England
Planning for the Future   Johannesburg, 
   South Africa 

PROJECTS:
Natural  New Plymouth, New Zealand - Coastal Walkway
Built  Dongguan, P.R. China - The World is Mine
Bursary Award: Broadland, England - Stairway
  Newark on Trent, England 
  - Health for All
Personal Award: Bob Harvey, New Zealand

2009
Category A   Gibsons, Canada                                       
Category B Newark on Trent, England                                        
Category C Melville, Australia
Category D Shilong, P.R. China
Category E Dalian, P.R. China
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape Jihlava, 
   Czech Republic
Heritage Management  Broadland, England
Environmentally Sensitive Practices Canada Bay,  
   Australia
Community Sustainability  Melville, Australia
Healthy Lifestyle  Newark on Trent,  
   England
Planning For the Future  Gibsons, Canada

PROJECTS:
Natural         Schwalm-Eder-Kreis, Germany  
  – 100 Steps to Global Protection          
Built   Beijing, P.R. China
  – Hopson No8 Royal Park                                    

Bursary Award: Chrudim, Czech Republic –  
  Regeneration of Recreation Area
Personal Award: Liang Guoying, P.R. China
Special Award:  Shen Ruiqing, P.R. China

2010
Category A     Emly, Ireland 
Category B    Chrudim, Czech Republic
Category C    Norwich, England
Category D    Odense, Denmark
Category E    Wuxi, P.R. China
Special City Award:  Medellin, Colombia
 

Criteria Awards:
Enhancement of the Natural
and Built Landscape  Odense, Denmark
Arts, Culture and Heritage Dongcheng,
   P.R. China
Environmental Best Practice Wuxi, P.R. China
Community Sustainability Porirua, 
   New Zealand
Healthy Lifestyle  Chrudim,
   Czech Republic
Strategic Planning  Portland Region,  
   USA
PROJECTS:
Natural  Johannesburg, South Africa
Built  Vancouver, Canada
Socio-Economic Porirua, New Zealand
Special Project Award: Norwich, England

2011
Category A     Nieuwpoort, Belgium  
Category B    Pfaffenhofen an der Ilm,  
  Germany 
Category C    Tongyeong City, South Korea 
Category D    Joondalup, Australia 
Category E    Nanjing, China 
Special Whole City Award:  San Carlos,  
   Philippines
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape  Bilbao, Spain
Environmental Best Practice  Pfaffenhofen,  
   Germany
Healthy Lifestyle   Chrudim,  
   Czech Republic
Arts Culture and Heritage  Nanjing, China 
Community Involvement Greater Geraldton,  
   Australia
Strategic Planning  Mandurah, Australia

PROJECTS:
Natural  
Seogwipo City, Korea  Jeju Olle Project
Built
Kaohsiung, Taiwan  The World Games  
   Main Stadium
Socio-Economic
Dubai, UAE:   Revitalization of  
   Historic Dubai 
Special Project Award:  Iloilo City - Post LivCom, 
Advancing the Iloilo River Development Initiatives for 
Integrated Sustainable Management

Υπάρχουν πολυάριθµα πλεονεκτήµατα ως αποτέλεσµα της
συµµετοχής στα βραβεία LivCom Awards, όπως:
• Η σύνταξη της Αρχικής Έκθεσης είναι µια διαδικασία αυτόµατου

λογιστικού ελέγχου που µπορεί να παρέχει τη βάση για ένα
µελλοντικό σχέδιο για να δηµιουργήσει µια υποφερτή κοινότητα. 

• Κατά τη διάρκεια των Τελικών βραβείων θα είστε σε θέση να
παρατηρήσετε τις Παρουσιάσεις που περιέχουν τα παραδείγµατα
της Καλύτερης ∆ιεθνούς Πρακτικής που εφαρµόζεται στις
προκλήσεις παρόµοιες µε εκείνες που αντιµετωπίζει η Πόλη σας. 

• Θα είστε σε θέση να επιδείξετε την Καλύτερη Πρακτική της Πόλης
σας σε διεθνές στάδιο και να επηρεάσετε την αποδεκτή Καλύτερη
∆ιεθνή Πρακτική. 

• Η πολιτική υπερηφάνεια θα ενισχυθεί µε το να είστε ‘οι κύριες
κοινότητες στον κόσµο’. 

• Η καινοτοµία ενθαρρύνεται. 

• Συναντώντας τους εκπροσώπους από τις κοινότητες από άλλες
χώρες και πολιτισµούς που αντιµετωπίζουν παρόµοιες προκλήσεις
µε εκείνες που αντιµετωπίζονται από τους κοινοτικούς σας ηγέτες
στο σχηµατισµό των συνεργασιών για να ανταλλάξουν πληροφορίες
και εµπειρία, και την τακτοποίηση των τεχνικών επισκέψεων
ανταλλαγής σε τρέχουσα βάση. 

• Αυτές οι συνεργασίες µπορούν να επεκταθούν σε θέµατα πέρα από
τα Περιβαλλοντικά Ζητήµατα. 

• Η ανταλλαγή των πληροφοριών και των εµπειριών µπορεί να
δηµιουργήσει ενισχυµένα τεχνικά πλεονεκτήµατα και οικονοµική
αποταµίευση από χρόνο σε χρόνο. Η έγκυρη επένδυση και η
χρηµατοδότηση που απαιτείται για τη συµµετοχή στα Βραβεία δεν
είναι µεγάλα και µπορούν να ξεπεραστούν κατά πολλές φορές από
τα τρέχοντα πλεονεκτήµατα. 

• Η επιτυχία στα Βραβεία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προωθήσει
τον τουρισµό και την Εσωτερική Επένδυση Κεφαλαίου. 

• Η εθνική και διεθνής δηµοσιότητα ενισχύεται. 

• Σύνδεση µε διεθνές δίκτυο κοινοτήτων από πάνω από 50 χώρες µε
παρόµοιους περιβαλλοντικά βασισµένους στόχους.

• Η δέσµευση από την κοινότητα ενθαρρύνεται. 

• Έχει περιγραφεί από πολλούς συµµετέχοντες ως ‘η πιο επάξια
επαγγελµατική πείρα της σταδιοδροµίας τους’. 

Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι η συµµετοχή στα βραβεία LivCom
Awards είναι  επαγγελµατικά επάξια και θα φέρει ενδεχοµένως
µακράς διαρκείας πλεονεκτήµατα στην Πόλη σας. 

Alan Smith, Chief Executive




