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Xiamen, en av de vakreste kystbyene i Kina
Xiamen er en subprovinsiell by i Fujian og en av de fire spesielle økonomiske sonene i Kina, noe som betyr at byen har lokale juridiske 
rettigheter og uavhengig planleggingsstatus.  Xiamen dekker et landareal på 1573,16 km2 og et havområde på 390 km2. Befolkningen 
er 3,53 millioner, og mange kinesere som nå bor i utlandet eller Taiwan, kom opprinnelig herfra. Den perfekte blandingen av et urbant 
bybilde og havutsikt gir Xiamen et flott landskap og behagelig klima.

Xiamen, en av de sterkeste økonomiene i Kina
Etter mange års utvikling er et flerlags, vidstrekkende, åpent økonomisk system på plass. Det støttes av tre taiwanske 
investeringssoner (i Haicang, Xinglin og Jimei), Xiangyu-frihandelsonen, høyteknologiske industriparker på nasjonalt nivå, 
behandlingssoner for eksport og næringsparker for programvare og forretningsoppstart. Alt dette er med på å skape et vennlig miljø 
for utenlandske investorer. China International Fair for Investment and Trade (CIFIT) og China Xiamen Machinery and Electronics 
Exhibition (CXMEE) har, sammen med mange andre, vært avholdt her i mange år. Xiamen har vokst til å bli et velkjent sted for 
utenlandsk investering og internasjonal handel.

Xiamen, en av de mest konkurransedyktige byene i Kina
Xiamen har 15 internasjonale søsterbyer, 18 internasjonale vennskapshavner og har regelmessig kontakt med 75 land og regioner. 
I 2002 fikk Xiamen førstepris, med gullutmerkelse, i kategorien for store byer i prisen LivCom Awards, og i 2004 fikk byen den 
ettertraktede UN Habitat Award.  Byen har vunnet titlene Top Destination for Foreign Investment og City of Excellence in Civil Ethics 
tre år på rad. I tillegg til dette har Xiamen også fått priser som National Model City for Environmental Protection, National Award for 
Excellence in Sanitation, National Excellence in Tourism og China’s Top 10 Most Liveable Cities.

Xiamen, en av de mest beboelige og miljøvennlige byene i Kina
I mange år har Xiamen forsøkt å oppnå harmoni mellom samfunn, økonomi og naturen.  Befolkningen i Xiamen oppfordres og har 
muligheten til å delta aktivt i urban og samfunnsmessig utvikling. Gjennom egen innsats og internasjonalt samarbeid har Xiamen vokst 
til å bli et vennlig fellesskap med et sunt økologisk system, beboelige omgivelser, høy levestandard og solid offentlig bevissthet rundt 
miljøspørsmål.

Xiamen er stolt av å være vert for finalen i 2013 International Awards for Liveable Communities og vil gjøre sitt ytterste for å gi deg en 
minneverdig opplevelse.  

Du er hjertelig velkommen til å delta i 2013 LivCom Awards og besøke vakre Xiamen.

Borgermesteren 

Mr Liu Keqing 
Mayor of Xiamen

Welcome to Beautiful Xiamen Host of  
The International Awards for Liveable Communities 2013  
(The LivCom Awards)

Mr Liu Keqing
Mayor of Xiamen



Bursary Award
Kun lokalsamfunn som deltar i Whole City-delen av The International Awards for 
Liveable Communities er kvalifisert til å søke om en Bursary Award (stipend) på 
opptil £ 10 000.

•  Søknaden må kunne vise til tilsvarende annen finansiering på opptil  
 £ 10 000, men totalkostnaden må ikke overstige £ 20 000.  Det må legges  
 ved et detaljert budsjett med stipendsøknaden.

•  Tildelingen gjøres til den søknaden som fremmer formålet med å opprette  
 et levelig lokalsamfunn og oppfyller ett eller flere av kriteriene som er satt 
  av The International Awards for Liveable Communities.

•  Det er ingen begrensninger på søknadsformatet, dvs. bygging, utdanning,  
 teknologiutveksling, forskning, etc.

•  Initiativet må være fullført innen tolv måneder etter at stipendet er blitt  
 utdelt.

•  Søknadene må gi inngående informasjon om bakgrunnen, grunntrekkene,  
 målene og forventede resultater.

•  Søkere må sende inn tre kopier av hver søknad, som ikke må være på  
 mer enn 3 000 ord, pluss diagrammer, bilder, budsjett o.l.

•  Det tildelte beløpet vil bli utbetalt under en seremoni når prosjektet er  
 ferdigstilt, på det aktuelle stedet hvor dette er mulig.

•  Mottakere av en Bursary Award vil bli påkrevd å levere en artikkel på  
 800–1 000 ord, sammen med bilder som rapporterer om prosjektet, for  
 publisering i Ifpra World.

•  Søknadene må være registrert innen sluttdatoen for registrering i Whole  
 City Awards-delen.

•  Det er ingen grense for antall søknader til Bursary Award som et   
 lokalsamfunn kan sende inn for LivCom Bursary Award.

•  Et antall mottakere av Bursary Awards vil bli invitert for presentasjon under  
 LivCom-finalen. Informasjon om organiseringen av disse presentasjonene  
 kommer samtidig med invitasjonen til å delta under finalen.

Bursary Award Project Title: ....................................................................
Name of Community with which the Bursary Project is linked: ..............
.................................................................................................................
Contact details (Full name & title): ........................................................... 
.................................................................................................................
Address: .................................................................................................. 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Telephone (include full code): ..................................................................
Fax: ..........................................................................................................
Email: .......................................................................................................

livco
m

aw
ard

s

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



Whole City Awards
LivCom Awards er verdens eneste konkurranse 
for lokalsamfunn som fokuserer på 
miljøforvaltning og opprettelsen av beboelige 
lokalsamfunn. 

Formålet med The LivCom Awards er å 
oppfordre til bestepraksis, innovasjon og 
lederskap når det gjelder å skape et levende 
og miljømessig bærekraftig lokalsamfunn som 
forbedrer livskvaliteten.

Engasjement i The LivCom Awards vil gi ditt 
lokalsamfunn økt internasjonal profilering og 
en mulighet til å bli kjent med internasjonal 
bestepraksis når det gjelder forvaltning av 
lokalmiljøet.  

Det finnes fem befolkningskategorier i LivCom 
Awards. Lokalsamfunn sammenlignes ikke 
mot hverandre innenfor befolkningskategorien, 
men etter hvordan de gjør det i forhold 
til bedømmelseskriteriene innenfor det 
kulturelle, politiske, økonomisk, geografiske og 
klimamessige miljøet de befinner seg i.

VURDERINGSKRITERIER

Lokalsamfunn av forskjellige størrelser og i 
forskjellige kulturer har forskjellige strukturer og 
ansvar.  Hvis det, innenfor et vurderingskriterium, 
finnes et aktivitetsområde som ikke er 
lokalsamfunnets direkte ansvar, forventes det at 
det både i den skriftlige søknaden og i finalen 
demonstreres hvordan lokalsamfunnet benytter 
seg av muligheter til å påvirke politikken på disse 
områdene.

1. Forbedring av naturlandskap og konstruert 
landskap:

Landskaper betyr, i forbindelse med 
prisutdelingen, byen og bybildet, noe som skaper 
et miljø som er forbedret gjennom hortikulturell 
og infrastrukturmessig utforming. Søknaden skal 
beskrive nøkkelfunksjonene eller visjonen bak 
prosjektets landskap, og samtidig demonstrere 
hvordan landskapsforming i et lokalsamfunn 
har ført sammen alle de distinkte elementene, 
både konstruerte og naturlige, slik at det dannes 
et positivt forhold mellom det disse. LivCom er 
ute etter dokumentasjon på hvordan naturarven 
og økologisk viktige steder beskyttes, biologisk 
mangfold og innføring av vegetasjon i vanskelige 
miljøomgivelser. Denne delen skal vise hvordan 
landskapet i lokalsamfunnet er blitt forbedret, 
slik at det skaper et miljø som genererer lokal 
stolthet, legger til rette for rekreasjon og gir 
bedre livskvalitet.

Naturlandskapet og det konstruerte landskapet 
er det fundamentale kriteriet for bærekraft og 
synlighet innenfor kommunens politikkområder, 
og er knyttet til fredning, opprettelse og 
forvaltning av et bærekraftig samfunn. Bærekraft 
i denne sammenhengen vises gjennom 
landskapenes og kulturarvens tilstand i fortid, 
nåtid og framtid, slik de utvikles for å skape et 
levelig lokalsamfunn. På grunn av deres sosiale 
og fysiske eksistens, forventes det at landskaper 
skal bidra til et lokalsamfunns bærekraft, og 
de er verktøyene og infrastrukturen som må 
forvaltes for å skape et bærekraftig bakteppe for 
den lokale politikken.

Landskapsforvaltningen må vurderes 
i et holistisk perspektiv som profilerer 
forvaltningsfilosofien, individuell praksis og 
resultatet av en evalueringsprosess som 

omfavner allmennhetens synspunkter. Når det 
gjelder naturlandskapet, skal dette innbefatte 
praktiske saker som biologisk mangfold, 
planting av hjemmehørende vekster, grøntavfall, 
treplanting og vedlikeholdsprogrammer, etc. 
Når det gjelder konstruerte landskaper, skal 
det omfatte gateutforming, gatemøblering, 
offentlig kunst, parkanlegg, hager, torg, 
etc.  Søknadene skal dekke alt som trengs 
for å demonstrere bærekraftig forvaltning av 
landskapet, inkludert numerisk, statistisk, grafisk 
og annen informasjon som brukes til å vise frem 
resultatene.  

2. Kunst, kultur og kulturarv: 

Denne delen skal vise hvordan lokalsamfunnet 
verdsetter og omfavner sin egen, unike kultur 
ved å anerkjenne dets språk, unike kunst og 
kulturuttrykk innenfor deres eget levesett, og 
hvordan det verdsetter sin kulturarv gjennom 
både bygninger og monumenter, og sine 
åndelige steder eller historiske hendelser ved 
at dette blir anerkjent, fortolket og beskyttet. 
Dette kan gjelde for opprinnelige kulturer 
eller nye kulturer innenfor flerkulturelle 
befolkningsgrupper. Festivaler og arrangementer 
feirer ofte disse dimensjonene eller blir en 
del av selve kulturen. Det bør demonstreres 
hvordan disse gruppene generelt sett inkluderes 
i samfunnet.  LivCom ønsker å vurdere hvor godt 
kunsten, i alle sine uttrykk, blir oppmuntret og 
anerkjent gjennom offentlig eksponering, samt 
ved feiring og støtte av lokalsamfunnet. 

Utviklingen av en følelse av “hvem vi er 
som et folk” er ofte en kilde til stolthet over 
lokalsamfunnet og gir følelsesmessig støtte til 
stedet og oss selv.  Lokalsamfunn skiller seg 
fra andre gjennom den kulturelle utviklingen, 
etnisiteten, historien og hverdagspraksis. Dette 
utgjør, på en måte, en del av den åndelige 
dimensjonen i et samfunn hvor folk føler seg 
komfortable og hvor de føler at livet blir beriket 
og får økt betydning og relevans.
Dere bør beskrive bygninger og monumenter 
som representerer lokalsamfunnets kultur over 
tid, og hvordan disse strukturene tas vare på og 
tolkes.
Søknaden skal innbefatte nøkkelelementene 
som demonstrerer hvordan lokalsamfunn tar 
vare på, tolker, beskytter og feirer kulturarven, 
enten i bygd form eller i anerkjennelsen av 
kulturarvelementer som lokalt håndverksspråk 
eller større hendelser eller åndelige konsepter. 
Søknaden skal også beskrive hvordan disse 
elementene utgjør en del i offentlige utstillinger, 
turistanlegg eller programmer – kort sagt 
hvordan lokalsamfunnet støtter opp under 
kulturarvuttrykkene fra tradisjonskulturen, eller 
opprinnelseskulturen, og hvordan de omfavner 
nye kulturer.
Lokalsamfunn endrer seg over tid og smelter 
sammen med nye kulturer. Hvordan nye kulturer 
omfavnes, påvirker også livskvaliteten og de nye 
lokalsamfunnene. Lokalsamfunnenes handlinger 
kan føre til isolasjon eller inkludering for disse 
kulturene etter hvert som begge tilpasser seg og 
påvirker sitt nye miljø.
Lokalsamfunn uttrykker seg også gjennom 
kunsten, i alle dens former. Kunstens 
eksponering påvirker folks åndelige 
tilfredsstillelse, og kommer ofte til uttrykk 
gjennom en lokal variant av en kunstform.

3. Miljømessig bestepraksis:

Denne delen skal demonstrere hvordan 
prosjektet har tatt i bruk innovative og 

miljøskånsomme praksiser og initiativer som 
fører til bærekraftig håndtering av miljøet. Det 
skal også legges frem bevis som demonstrer at 
prosjektet er involvert i bærekraftig utvikling og 
å fronte bestepraksiser som fører til utvikling, 
konservering og bevaring av miljøet. Dette skal 
innbefatte forbedret luft-, vann- og landkvalitet, 
biologisk mangfold, reduserte utslipp av 
drivhusgasser og forbruk av naturressurser 
gjennom bruk av alternative materialer og 
energikilder, samt resirkulering.

Bestepraksiser er eksempler på gode bidrag 
for å forbedre miljøet å leve i. Søknadene skal 
beskrive vellykkede initiativ som har en påviselig 
og reell effekt når det gjelder å forbedre folks 
livskvalitet, og som er resultatet av effektive 
partnerskap mellom offentlige, private og 
kommunale samfunnssektorer, som også er 
sosialt, kulturelt, økonomisk og miljømessig 
bærekraftig.

Det bør vedlegges dokumentasjon på 
bestepraksiser som brukes som midler for 
å forbedre offentlig politikk, basert på hva 
som fungerer, for å øke bevisstheten for 
beslutningstakere på alle nivåer og allmennheten 
når det gjelder potensielle løsninger på felles 
sosiale, økonomiske og miljømessige problemer, 
og å dele og overføre kunnskap, ekspertise og 
erfaringer gjennom nettverksbygging og læring.

Eksempler på elementer som skal beskrives, er 
bærekraftig utviklingspolitikk, programmer for 
avfallshåndtering, vannforvaltning og reduksjon 
av vannforbruk, luftkvalitet, energiforvaltning og 
konverteringsprogrammer for effektiv belysning 
og reduksjon i lysforurensing.  Det bør også 
refereres til transporthåndteringsstrategier, 
reduksjon i utslipp av drivhusgasser og 
gjeldende praksis for å redusere den negative 
effekten på klimaet, samt å reversere de 
negative konsekvensene av klimaendringer.    

4. Deltakelse fra, og styrking av, 
lokalsamfunn: 

Denne delen skal demonstrere hvordan 
enkeltpersoner, grupper og organisasjoner blir 
aktivisert i planlegging, utvikling og håndtering 
av prosjektet, og hvordan lokalsamfunnet gis 
makt og reagerer på muligheten til å bli involvert 
i sin egen utvikling. Komponenter i denne delen 
innbefatter integrering, utvikling, tilfredsstillelse, 
ressurser og involvering.

Et vellykket lokalsamfunn vil ofte omfavne 
prosjekter og programmer som hever det sosiale 
og intellektuelle nivået blant innbyggerne.
Det bør foreligge en beskrivelse av hvordan 
de lokale administratorene forholder seg til 
befolkningsgrupper og individer. Involvering 
fra fellesskapet kan gjenspeiles i initiativer 
som konserveringsprosjekter, tolknings- 
og guideprogrammer, informasjons- og 
opplæringsprogrammer, lokale foretaks og 
organisasjoners involvering, samt tilrettelegging 
for lokale arrangementer, festivaler, 
pengeinnsamlinger og finansiell eller annen type 
støtte.

Mangfold innenfor lokalt engasjement på 
kommune-, forretnings- og individuelt nivå 
er like viktig som graden av deltakelse i 
beslutningsprosessen og planleggingen av 
initiativer og programmer. Det er viktig med 
dokumentasjon av hvor mye lokalsamfunnet blir 
konsultert, og hvor fornøyde de er, samt hvordan 



frivillighetsånden er.

Store og små samfunn, urbane og rurale, må 
demonstrere hvordan innovative strategier 
skaper et sammensveiset og styrket samfunn.

5. Sunn livsstil:

Denne delen må fremvise en klar forståelse 
av helseproblemer som kan påvirke samfunn, 
støttet av passende forskning og en vilje til å 
gjøre forbedringer. Det vil være nødvendig å 
kunne vise til meritter vedrørende håndteringen 
av disse helseproblemene, for eksempel ved 
å vise til igangsatte livsstilsprogrammer eller 
anskaffelsen av fasiliteter som har som formål å 
forbedre helsetilstanden blant lokalsamfunnets 
innbyggere. Evalueringer av implementeringen 
av slike fasiliteter og programmer vil øke 
troverdigheten for søknader når det gjelder dette 
kriteriet. 

Kriteriet om sunn livsstil handler ikke bare om 
individers fysiske og mentale helse, men er 
også en holistisk vurdering av elementene 
som, når de legges sammen, står for en rekke 
”livskvalitetsfaktorer” som i sin tur fremmer en 
følelse av velvære. Det regnes ikke lenger som 
akseptabelt å bygge kunst- eller fritidssentre 
uten at det foreligger en klar berettigelse eller 
mål.  Når det er begrenset med ressurser må 
alt berettiges, og dette er ofte basert på å sørge 
for en løsning på en identifisert sosial eller 
helsemessig utfordring. Alle lokalsamfunn har 
sine utfordringer og muligheter når det gjelder å 
legge til rette for en sunn livsstil. Det som mange 
lokalsamfunn bare kan drømme om av ressurser, 
kan de kompensere for med innovasjon og 
frivillig innsats. Søknaden skal beskrive hvordan 
et lokalsamfunn samler dokumentasjon i form 
av forskning og forståelse av lokalsamfunnets 
helseutfordringer, sammen med en strategi for 
gjøre noe med disse utfordringene. Det skal 
også skisseres en beskrivelse av fasiliteter og 
aktivitetsprogrammer, og en evaluering av hvor 
effektive disse er. Det kreves dokumentasjon om 
at lokalsamfunnet bruker en holistisk tilnærming 
til de forskjellige velværefaktorene, hvor det 
nevnes eksempler på disse nedenfor. 
• Identifiserte mentale og fysiske 
helseutfordringer
• Fattigdom, mangel på arbeidsplasser og 
støttemekanismer 
• Kriminalitet og redsel for kriminalitet
• Aktivitetsnivåer og muligheter for passiv 
rekreasjon 
• Diett
• Bruk av alkohold, stoff og tobakk
• Mobilitet og transport
• Muligheter for kulturopplevelser
• Utdanning og livslang læring
• Husvære
• Tilfredshetsnivåer blant allmennheten.

Søknaden skal beskrive de innbyrdes 
sammenknyttede tilnærmingene som påvirker 
hvor vellykket forsøkene på å forbedre helsen 
i lokalsamfunnet blir. Det bør også henvises 
til initiativer som har til formål å forbedre 
tilgjengelighet, inkludering og likhet, konsultasjon 
og engasjement, arbeid i partnerskap og den 
målrettede tilnærmingen som brukes innenfor 
markedsføring. 

6. Strategisk planlegging: 

Denne delen skal demonstrere hvordan 
lokalsamfunnet bestemmer sin fremtid og hvilke 
planleggingsprosesser som er utviklet, samt 
hvordan de tilpasses for å skape handlingsplaner 
for å nå de uttalte målene som lokalsamfunnet 
ser for seg. Det må vises til en hierarkisk struktur 
i selve planene eller strategiene, og det må 

fremvises dokumentasjon på at planene blir 
implementert gjennom en årlig plan, sammen 
med en evalueringsprosess.

Det må dokumenteres at innbyggerne i 
lokalsamfunnet hvor prosjektet blir gjennomført 
støtter den strategiske retningen og at de har 
muligheten til å bidra.

Grunnlaget for å kunne levere et balansert og 
svært målrettet program for utvikling og tjenester 
for ethvert lokalsamfunn starter uvegerlig med 
en klar visjon for lokalsamfunnet og dets syn 
på hva som utgjør et levelig lokalsamfunn. 
Det må finnes en klar indikasjon på hvordan 
denne visjonen utvikles og deretter blir integrert 
inn i et sett med planer eller strategier på 
kort og lang sikt, og hvor disse inneholder 
evalueringsprosesser.

Planhierarkiet som sikrer hvordan de forholder 
seg til de opprinnelige visjonene må forklares, 
i tillegg til hvordan de regnes som individuelle 
elementer i en større plan, samt mekanismene 
som sikrer at lokalsamfunnets kollektive syn 
gjenspeiles på riktig vis i sluttplanene.

Det må fremvises at det er en relevans mellom 
planene og strategiene, og det som faktisk 
leveres. Det må også fremvises en indikasjon 
på både fremskritt og fleksibilitet når det 
gjelder å holde planene relevante i forhold 
til lokalsamfunnets behov. Enkelte kulturer 
er drevet fra toppen og ned, og derfor må 
prosedyrene som er beskrevet vurderes ut fra 
kulturene som de kommer fra.

VURDERINGSPANEL:

Det internasjonale vurderingspanelet 
innbefatter sakkyndige innenfor miljø- og 
landskapsforvaltning, og de arbeider i team på 
tre for å vurdere kategoriene A, B, C og D, og 
som et team på seks for å vurdere kategori E.

1. Registrering: 
Fyll ut registreringsskjemaet på side 4 og send 
det til The International Awards for Liveable 
Communities innen datoen som er nevnt i 
registreringsskjemaet.

2. Skriftlig søknad:
Den innledende, skriftlige søknaden skal bestå 
av:

• Maksimalt 4 500 ord på engelsk – ikke inkludert 
titler, tabeller, overskrifter, etc.

• Maksimalt 24 fotografier som skal ha bildetekst 
og datomerkes.

Søknaden skal vise hvordan lokalsamfunnet 
ditt tar tak i alle kriteriene som er nevnt over. Et 
lokalsamfunn defineres som hele området som 
administreres av det lokale styret.

Hvert vurderingskriterium teller like mye.

Innen datoen som er angitt på 
registreringsskjemaet må lokalsamfunn som 
ønsker å delta i kategoriene A, B, C eller D i 
The LivCom Awards sørge for fire kopier av den 
skriftlige søknaden. De som søker på kategori E 
må levere sju kopier. Skriftlige søknader sendes 
til LivComs hovedkontor på adressen som står 
på registreringsskjemaet.

Elektroniske søknader godtas ikke.

3. Vurdering: 
Det internasjonale vurderingspanelet vil 
gå gjennom alle søknadene og plukke ut 
prosjekter som skal presenteres under 

LivCom-finalen. Denne avholdes på det 
stedet og til det tidspunktet som er angitt på 
registreringsskjemaet.

4. Sluttpresentasjoner:
Hvis prosjektet blir valgt ut som finalist for 
LivCom Awards, er det et par ting du må huske 
på:

• Det er ikke lov å bruke mer enn tre 
representanter fra ditt lokalsamfunn til å 
gjennomføre presentasjonen, pluss en tolk, ved 
behov.

• Presentasjonene må gjøres på engelsk.

• Presentasjoner for befolkningskategori A, B, 
C og D må ikke overstige 35 minutter, og kan 
innbefatte en DVD, også på engelsk, som ikke 
er mer enn 10 minutter lang. Presentasjoner 
i befolkningskategori E må ikke overstige 
55 minutter. Det vil være passende utstyr 
tilgjengelig.

• De som presenterer har lov til å bruke 
andre visuelle virkemidler, som for eksempel 
PowerPoint (et LCD-projeksjonssystem vil være 
tilgjengelig), under presentasjonen. Annet utstyr 
er presentørenes ansvar. The International 
Awards for Liveable Communities er ikke 
ansvarlig for at utstyr som ikke stilles til rådighet 
av arrangørene fungerer som det skal.

• Dommerne vil stille spørsmål på slutten av hver 
presentasjon.  Hvis det er behov for tolk, må du/
dere ordne med dette. Det vil da bli innvilget 
ekstra tid.



Registration to be completed by 31st May 2013
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 international 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 2013

Submissions to be received 
by 30th June 2013

Finals in Xiamen, P.R. China
28th November to  
2nd December 2013

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
Formålet med Environmentally Sustainable 
Project Awards er å belønne innovative 
prosjekter som demonstrerer bærekraft 
og miljøbevissthet, og som har en positiv 
innvirkning på lokalsamfunnet og det lokale 
miljøet.

Kvalifiserte prosjekter:
 
Kvalifiserte prosjekter er de som er blitt fullført 
i løpet av de siste to årene, eller der hvor en 
vesentlig del er blitt fullført.  Prosjektene kan 
være innenfor offentlig sektor, privat sektor, eller 
et samarbeid mellom begge sektorer. Det kan 
meldes inn mer enn ett prosjekt.

LivCom erkjenner at ikke alle av de påfølgende 
vurderingskriteriene vil gjelde for alle prosjekter. 
Der hvor et bestemt kriterium, eller deler av et 
kriterium, ikke gjelder for et prosjekt, vil ikke 
prosjektet bli straffet for dette. Alle prosjekter 
som sendes inn må imidlertid oppfylle alle 
kriteriene som er relevante for prosjektet.

1. Forbedring av naturlandskap og 
konstruert landskap:

Landskaper betyr, i forbindelse med 
prisutdelingen, byen og bybildet, noe som 
skaper et miljø som er forbedret gjennom 
hortikulturell og infrastrukturmessig utforming. 
Søknaden skal beskrive nøkkelfunksjonene eller 
visjonen bak prosjektets landskap, og samtidig 
demonstrere hvordan landskapsformingen i 
prosjektet har ført sammen alle de distinkte 
elementene, både konstruerte og naturlige, 
slik at det dannes et positivt forhold mellom 
disse. Denne delen skal demonstrere hvordan 
landskapet i prosjektet er blitt forbedret, slik at 
det skaper et miljø som genererer lokal stolthet, 
legger til rette for rekreasjon og gir bedre 
livskvalitet.

2. Kunst, kultur og kulturarv: 

Denne delen skal vise hvordan prosjektet 
fremhever den unike kulturen i lokalsamfunnet 
eller de deler som er omfavnet av prosjektet 
ved at en anerkjenner de historiske språkene, 
kunsten og kulturutøvelsen, og, der hvor det er 
aktuelt, hvordan prosjektet beskytter kulturarven 
i både bygninger og monumenter, samt åndelige 
eller historiske steder/hendelser. 

3. Miljømessig bestepraksis:

Denne delen skal demonstrere hvordan 
prosjektet har tatt i bruk innovative og 
miljøskånsomme praksiser og initiativer som 
fører til bærekraftig forvaltning av miljøet. Det 
skal også legges frem bevis som demonstrer at 
prosjektet er involvert i bærekraftig utvikling og 
å fronte bestepraksiser som fører til utvikling, 
konservering og bevaring av miljøet. Dette skal 
innbefatte forbedret luft-, vann- og landkvalitet, 
biologisk mangfold, reduserte utslipp av 
drivhusgasser og forbruk av naturressurser 
gjennom bruk av alternative materialer og 
energikilder, samt resirkulering.

4. Deltakelse fra, og styrking av, 
lokalsamfunn: 

Denne delen skal demonstrere hvordan 
enkeltpersoner, grupper og organisasjoner blir 
aktivisert i planlegging, utvikling og håndtering 
av prosjektet, og hvordan lokalsamfunnet 
gis makt og reagerer på muligheten til å bli 
involvert i sin egen utvikling. Komponenter i 

denne delen vil inkludere integrering, utvikling, 
tilfredsstillelse, ressurser og involvering.

5. Sunn livsstil:

Prosjektet skal kunne demonstrere 
sannsynlige positive konsekvenser for en 
sunnere livsstil for enkeltpersoner som lever 
innenfor, eller som besøker, prosjektområdet. 
Helserelaterte forbedringer kan innbefatte 
nytt eller oppusset utstyr og/eller fasiliteter, 
nye aktivitetsprogrammer som er rettet mot 
hele befolkningen eller spesielle målgrupper, 
eller forskningsprogrammer som tar sikte på å 
utforske helseproblemer. Nøkkelen til suksess 
for ethvert forslag vil være hvor målbare 
konsekvensene er etter at livsstilsinitiativene er 
blitt introdusert.

6. Strategisk planlegging: 

Denne delen skal demonstrere bruken av 
sensitive og kreative planleggingsteknikker i 
opprettelsen av et bærekraftig prosjekt. Det 
skal vises hvordan planleggingsprosessene 
utvikles og hvordan de tilpasses for å skape 
handlingsplaner for å nå de uttalte målene. 
Det må vises til en hierarkisk struktur i selve 
planene eller strategiene, og det må fremvises 
dokumentasjon på at planene blir implementert 
gjennom en årlig plan, sammen med en 
evalueringsprosess. Det må dokumenteres at 
innbyggerne i lokalsamfunnet hvor prosjektet blir 
gjennomført støtter den strategiske retningen og 
at de har muligheten til å bidra.

VURDERINGSPANEL

Det internasjonale vurderingspanelet 
innbefatter sakkyndige innenfor miljø- og 
landskapsforvaltning.

Registrering:
 
Fyll ut registreringsskjemaet på side 6 og 
send det inn, sammen med en eventuell 
registreringsavgift, til The International Awards 
for Liveable Communities innen datoen som er 
angitt på registreringsskjemaet.

Det skal sendes fire kopier av den skriftlige 
søknaden, maksimalt 3 000 ord og ikke mer 
enn ti fotografier, til LivComs hovedkontor på 
adressen som står på registreringsskjemaet, slik 
at den kommer frem innen datoen som er angitt 
på registreringsskjemaet.

Den skriftlige søknaden skal vise hvordan 
prosjektet tar tak i alle kriteriene som er angitt 
over.

Elektroniske søknader godtas ikke

Vurdering:
 
Det internasjonale vurderingspanelet vil 
gå gjennom alle søknader og plukke ut 
prosjekter som skal presenteres under 
LivCom-finalen. Denne avholdes på det 
stedet og til det tidspunktet som er angitt på 
registreringsskjemaet.

Sluttpresentasjoner:
 
Hvis prosjektet blir valgt ut som finalist for 
LivCom Awards, er det et par ting du må huske 
på vedrørende formatet på presentasjonen 
under arrangementet:

•  Det er ikke lov å bruke mer enn to   
 representanter fra prosjektene til å gjøre  
 presentasjonen.

•  Presentasjonene må gjøres på engelsk.

•  Presentasjonene kan være inntil 30 minutter 
  lange og kan inkludere en DVD, også på 
  engelsk, som ikke er mer enn seks minutter 
 lang. Det vil være passende utstyr   
 tilgjengelig.

•  De som presenterer har lov til å bruke  
 andre visuelle virkemidler, som for eksempel 
  PowerPoint (et LCD-projeksjonssystem vil  
 være tilgjengelig), under presentasjonen.  
 Annet utstyr er presentørenes ansvar. The 
  International Awards for Liveable   
 Communities er ikke ansvarlige for at utstyr  
 som ikke stilles til rådighet av arrangørene  
 fungerer som det skal.

•  Dommerne vil stille spørsmål på slutten  
 av hver presentasjon.  Hvis det er behov for  
 tolk, må du/dere ordne med dette. Det vil da  
 bli innvilget ekstra tid.



Project Awards

Registration to be completed by 31st May 2013
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 international 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

 
Cheque or Banker’s Draft in Sterling for the total Registration Fee sent 
to LivCom, Globe House, Crispin Close, Caversham, Reading, RG4 7JS,  
Berkshire, UK

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 2013

Submissions to be received 
by 30th June 2013

Finals in Xiamen, P.R. China
28th November to  
2nd December 2013

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
Det �nnes mange gode grunner for å delta i LivCom Awards,
heriblant.:

• Utarbeidingen av den innledende rapporten er en
selvgranskingsprosess som kan brukes som grunnlag for en
fremtidig plan for å skape et levelig lokalsamfunn.

• I �nalen får du anledning til å oppleve presentasjoner som
inneholder eksempler på internasjonal beste-praksis som blir
brukt på utfordringer lignende de som byen deres står overfor.

• Du får anledning til å vise frem ditt steds beste-praksis på en
internasjonal scene og har muligheten til å påvirke den
aksepterte, internasjonale beste-praksis.

• Lokal stolthet blir forsterket ved å omgås ”de ledende
lokalsamfunnene i verden”. 

• Det oppmuntres til innovasjon.

• Det å møte lokalsamfunnsdelegater fra andre land og kulturer
som står overfor lignende utfordringer som en selv, fører til at det
dannes partnerskap som utveksler informasjon og erfaringer, og i
tillegg, planlegging av løpende besøk. 

• Disse partnerskapene kan utvide temaene utover miljøspørsmål.

• Utvekslingen av informasjon og erfaringer kan bidra til å oppnå
fordeler og kostnadsbesparelser som kan øke med årene.
Investeringen i tid og penger som trengs for å delta i LivCom
Awards er ikke stor og fordelene det er mulig å oppnå kan
spares inn mange ganger. 

• Å gjøre suksess i LivCom Awards kan brukes til å reklamere for
turisme og kapitalinvesteringer.

• Nasjonal og internasjonal publisitet og interesse blir forsterket.

• En får være med i et internasjonalt nettverk av lokalsamfunn fra
over 50 land med likelydende miljøbaserte mål.

• Det oppmuntres til engasjement i lokalsamfunnet.

• Blir beskrevet av mange deltakere som ”den mest givende
opplevelsen i karrieren deres".

Jeg kan forsikre deg/dere om at å delta i LivCom Awards er en
jobbmessig utfordring og har potensialet til å oppnå langsiktige
fordeler for ditt sted.

Alan Smith
Chief Executive

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

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

2012
Category A  Port Fairy, Australia 
Category B Chrudim, Czech Republic
Category C County of Wicklow, Ireland
Category D Wellington, New Zealand
Category E Abu Dhabi, United Arab Emirates
Special Awards: Changzhou City, P.R.China
  Suining City, P.R.China
Criteria Awards:
Enhancement of the Natural  
& Built Landscape Jincheng, P.R. China
Arts, Culture Chrudim, Czech Republic 
and Heritage 
Environmental  Siena Province, Italy 
Best Practice 
Community Participation Greater Ankara, Turkey 
& Empowerment 
Healthy Lifestyle Greater Ankara, Turkey
Strategic Planning Jihlava, Czech Republic

PROJECTS:
Natural  Johannesburg, South Africa 
  A Community of Parks 
Built  Masdar City, United Arab Emirates
  Masdar Institute Phase 1A
Socio Economic Schwalm-Eder-Kreis, Germany 
  Vision, Concept, Project  -  
  Strategic Planning for 2022

Bursary Award: Riviera Beach, USA 
  Riviera Beach Heights in Bloom 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006 and 2007 Awards –  
see the LivCom web site
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