CM/Res(2008)3 határozat az Európa Tanács Táj Díját meghatározó szabályokról
(Elfogadva a Miniszteri Bizottság által 2008. február 20-án a Miniszterhelyettesek 1018. találkozóján)
A Miniszteri Bizottság,
Visszaidézve, hogy az Európai Táj Egyezmény (ETS szám: 176) (továbbiakban: „Egyezmény”), melyet 2000.
július 19-én fogadott el az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága, s melyet 2000. október 20-án Firenzében írtak
alá, 11. cikke megalapította az Európa Tanács Táj Díját (továbbiakban: „Díj”);
Tudomásul véve, hogy említett cikk szerint a Miniszteri Bizottság feladata a Díj odaítélésének ismérveit
meghatározni és közzétenni, a vonatkozó szabályokat kialakítani, és a Díjat adományozni;
Tudomásul véve, hogy a Díj célja az Egyezmény aláíróinak (továbbiakban: „Felek”) területén megvalósított tájminőségi célok elérésére irányuló példamutató, gyakorlati kezdeményezések kitüntetése;
Tekintetbe véve, hogy a Díj összhangban van az Európa Tanács munkájával az emberi jogok, demokrácia és
fenntartható fejlődés területein, és hogy a Díj az emberi jogok és a demokrácia területi dimenzióját segíti elő
azzal, hogy elismeri azon intézkedések fontosságát, melyek az emberi életfeltételek tájképi jellemzőjének
fejlesztését célozzák;
Azzal a meggyőződéssel, hogy a Díjat a táj értékére, szerepére és változásaira irányuló társadalmi figyelem
növelésére szánják;
A következő határozatot hozza:
I.

Az Európa Tanács Táj Díját meghatározó szabályokat a Határozat mellékletében közzétett formában
fogadták el.

II.

Az Európa Tanács Táj Díj adományozásának feltételei a szabályokhoz csatolva találhatóak.

III.

A Feleket felkérjük, hogy fordítsák le nemzeti nyelvükre/nyelveikre az Európa Tanács Táj Díját
meghatározó szabályokat, és támogassák azt. Továbbá kérjük a Feleket, hogy segítsék elő a Díj
médiamegjelenéseit, ezzel is erősítve a társadalom tájjal kapcsolatos fogékonyságát.

CM/Res(2008)3 határozat melléklete
Az Európa Tanács Táj Díjának meghatározó szabályai
1. cikk – Cél
a.

A Díj egy megtisztelő kitüntetés, mely elismeri a helyi vagy regionális önkormányzatok, vagy azok társulásai
által megvalósított intézkedéseket vagy politikát, illetve a nem kormányzati szervezetek kiemelkedő
hozzájárulását a táj fenntartható védelméhez, kezeléséhez és/vagy tervezéséhez. A Díjat oklevél formájában
adják át. Különdíjak is odaítélhetők.
b. A Díj az Egyezmény nemzeti vagy nemzetközi szintű, tényleges és mérhető eredményt hozó megvalósítási
folyamatát díjazza.

c.

A Díj továbbá segít, hogy az emberek jobban felismerjék a táj fontosságát az emberi fejlődésben, az európai
önazonosság megerősítésében, valamint az egyéni és össztársadalmi jólétben. A Díj elősegíti a közösség
részvételét a tájpolitikai döntések meghozatalában.
2. cikk – A jelentkezők minősítése

Az Egyezmény 11. cikkének 1. bekezdésével összhangban a következők pályázhatnak a Díjra: helyi vagy
regionális önkormányzatok vagy ezek társulásai, melyek az Egyezmény valamely aláírója tájpolitikája részeként
olyan politikát vagy intézkedéseket valósítottak meg az adott táj védelmére, kezelésére és/vagy tervezésére,
amely tartósan hatékonynak bizonyult és így példaként szolgálhat Európa egyéb területi önkormányzatai számára.
Pályázhatnak továbbá olyan nem kormányzati szervezetek is, melyek különösen sokat tettek egy adott táj
védelméért, kezeléséért vagy tervezéséért.
A fent említett cikk 2. bekezdésével összhangban a határ menti helyi és regionális önkormányzatok és társulásaik
akkor pályázhatnak, ha az érintett tájat közösen kezelik.
3. cikk – Az elbírálás menete
A kiválasztási folyamat 3 lépésből áll:
1. lépés – A jelöltek bemutatása
Minden Fél egy pályázó anyagát nyújthatja be az Európa Tanács Főtitkárságára. A pályázót az egyes Felek
kiválaszthatják verseny útján is, melyben figyelembe veszik a szabályokhoz csatolt adományozási feltételeket.
A pályázati anyagnak, melyet az Európa Tanács valamely hivatalos nyelvén (angolul vagy franciául) kell
benyújtani, a következőket kell tartalmaznia:
- a pályázó bemutatása (max. 3 oldal terjedelemben);
- a táj védelmére, kezelésére és/vagy tervezésére megvalósított projekt leírása, mely tartósan hatékonynak
bizonyult és példaként szolgálhat. Javasolt megemlíteni az Egyezmény vonatkozó rendelkezését.
A leírást, melynek terjedelme hozzávetőlegesen 20 oldal, nyomtatott és digitális formában – CD-n, PDF
formátumban – kell benyújtani, továbbá posztert kell hozzá mellékelni. A pályázati anyag tartalmazhat még
videóbemutatót, hozzávetőlegesen 5 perc terjedelemben. A beadott anyagok nem állhatnak szerzői jogi védelem
alatt abban a tekintetben, hogy az Európa Tanács szeretné ezeket felhasználni a Díj népszerűsítését célzó
kommunikációs anyagokban vagy egyéb, az Egyezményhez kapcsolódó publikációkban vagy tevékenységekben.
Az Európa Tanács vállalja, hogy feltünteti a szerzők neveit.
A hiányos vagy szabályoknak nem megfelelő anyagokat nem veszik figyelembe.
A Díjat kétévente adják át. A pályázók anyagainak legkésőbb a Díj átadását megelőző év december 31-ig be kell
érkezniük az Európa Tanács Főtitkárságára.
2. lépés – A pályázók vizsgálata
Az Egyezmény 10. cikkében említett szakértői bizottság1 alárendelt testületeként felállított nemzetközi
bírálóbizottság dönti el, mely pályázatok fogadhatók el. A bírálóbizottság tagjai a következők:
- az Egyezmény végrehajtását figyelemmel kísérő szakértői bizottság(ok) egy-egy tagja, akiket az illetékes
bizottság nevez ki;
- az Európa Tanács Helyi és Regionális Közhatóságok Kongresszusának egy tagja, akit a Kongresszus nevez
ki;
- egy nem kormányzati szervezet egy tagja, akit a Főtitkár nevez ki a Nemzetközi Nem-kormányzati
Szervezetek Társulásának javaslata alapján, mely társulás résztvevőként van jelen az Európa Tanácsban;

1

A Miniszteri Bizottság 2008. január 30-án a Kulturális és Természeti Örökség Bizottságot nevezte ki erre a feladatra.

-

három kiemelkedő tájvédelmi szakember, akiket az Európa Tanács Főtitkára nevez ki.

A bírálóbizottság kinevez egy elnököt.
Az elfogadott pályázók közül a bírálóbizottság javasol egy nyertest.
A nyertesről szavazással döntenek. Az első két körben abszolút többség szükséges a döntéshez, az azt követő
körben pedig egyszerű többség. Szavazategyezőség esetén az elnök szavazata a mérvadó. A döntést jelen
szabályok mellékletében található adományozási feltételek alapján hozzák meg, és a választást indokolják.
A bírálóbizottság megadja a választás okait és indoklását.
A bírálóbizottság javasolhatja egy vagy több különdíj átadását is.
Az Egyezmény 10. cikkében említett szakértői bizottság1 megvizsgálja a bírálóbizottság javaslatát, és továbbítja a
Díj nyertesére illetve adott esetben a különdíjazásra vonatkozó javaslatot a Miniszteri Bizottságnak.
3. lépés – A Díj és a különleges dicséret odaítélése és átadása
Az Egyezmény 10. cikkében említett szakértői bizottság1 javaslata alapján a Miniszteri Bizottság ítéli oda a Díjat
és a különdíjakat.
A Díjat és a különdíjakat az Európa Tanács Főtitkára vagy képviselője adja át nyilvános ünnepség keretében.

Melléklet a szabályokhoz
Az Európa Tanács Táj Díja adományozásának feltételei
1. feltétel – Fenntartható területi fejlődés
A benyújtott, megvalósított projektek megfogható módon járuljanak hozzá a táj védelméhez, kezeléséhez és/vagy
tervezéséhez. Ez azt jelenti, hogy a projekteknek a benyújtás időpontjában már legalább 3 éve befejezettnek és a
nyilvánosság számára elérhetőnek kell lenniük.
A projekt továbbá:
- legyen része a fenntartható fejlődést célzó politikának és legyen összhangban az érintett térség területi
felosztásával;
- mutassa be a környezetvédelmi, társadalmi, gazdasági, kulturális és esztétikai fenntarthatóságot;
- orvosoljon bármely, a táj szerkezetét érintő pusztító folyamatot, vagy szálljon szembe azzal;
- segítse elő a táj gazdagodását, új értékek megjelenését.
2. feltétel – Példamutatás
Az érintett tájak védelmét, kezelését és/vagy tervezését segítő politika vagy intézkedések megvalósítása
gyakorlati példát kell, hogy mutasson mások számára.
3. feltétel – Közösségi részvétel
Az érintett tájak védelmét, kezelését és /vagy tervezését szem előtt tartó politika vagy intézkedések megvalósítása
során biztosítani kell az aktív társadalmi részvételt, be kell vonni a helyi és regionális hatóságokat és egyéb
érintett feleket, emellett a megvalósításnak tükröznie kell a táj-minőségi célokat.
A közösségi részvétel párhuzamosan két módon is történhet:
- a társadalom tagjai közötti párbeszéddel és eszmecserével (például közönségtalálkozók, viták, részvétel és
megbeszélések a terepen);
- a nemzeti, regionális és helyi hatóságok által kialakított, a társadalomnak a tájpolitikában való részvételére és
bevonására irányuló eljárásokkal.

4. feltétel – A téma iránti fogékonyság növelése
Az Egyezmény 6A cikke szerint: „mindegyik Fél vállalja, hogy növeli a civil társadalom, az egyéb nem állami
szervezetek és az állami hatóságok fogékonyságát a tájak értéke és szerepe iránt, valamint abban a tekintetben,
hogy e téren változásokra van szükség”. A díjazás során azt is értékelik, hogy a projekt milyen mértékben felel
meg ezen céloknak.

