Az EUROPA NOSTRA felhívása a 2011. évi elismerésekre történő pályázásra
Az EUROPA NOSTRA ismét megjelentette pályázati felhívását a kulturális örökséggel kapcsolatosan elért legkiválóbb eredmények
számára az
EU díj a kulturális örökségért / EUROPA NOSTRA elismerések 2011
elnyerésére.
Az építészeti örökség, kultúrtáj, műalkotások, művészeti vagy történeti jelentőségű gyűjtemények, régészeti helyszínek, valamint ipari
és műszaki örökség témakörökben olyan teljesítményekkel lehet pályázni, amelyek az építészek, mesteremberek, önkéntesek, iskolák,
helyi közösségek, örökségi értékek tulajdonosai és a média kulturális örökség iránti elkötelezettségéről tanúskodnak. A pályázat célja
a példa erejével előmozdítani az európai örökség érdekét szolgáló kreativitást és kezdeményezéseket.
A díjak a példaértékű helyreállításokat és az európai örökséggel kapcsolatos szerteágazó kezdeményezéseket ismerik el, minden
örökségi kategóriában, a műemlékek és történeti épületek restaurálásától és új, méltó hasznosításától kezdve a városi és falusi
település(rész)ek és táj rehabilitációján, a régészeti helyszínek bemutatásán keresztül a művészeti gyűjtemények gondozásáig.
Ugyancsak díjazni kívánják a(z örökségi érdekű) kutatási és képzési programokat, projekteket, személyeknek, illetve intézményeknek
az örökség érdekében kifejtett elkötelezett szolgálatát, valamint a kulturális örökség ismertté tétele érdekében kifejtett oktatási és
népszerűsítési tevékenységet. A legkiemelkedőbb pályázatok minden évben és minden egyes kategóriában, mindösszesen hat,
egyenként 10 000 EURO pénzjutalommal is járó elismerésben részesülnek.

Adja be pályázatát, legyen részese a sikernek!
Az örökség megőrzése és fejlesztése, fenntartható használata terén elért kiemelkedő eredményeket az alábbi
kategóriákban díjazzák:
1./ konzerválás (restaurálás)
ebben a kategóriában konkrét helyreállítások, műemlék-hasznosítások legsikeresebbjeit díjazzák;
2./ kutatás
ebben a kategóriában a tudományos kutatásokat, tanulmányokat ismerik el;
3./ egyének vagy szervezetek elkötelezett szolgálata (tevékenysége)
ebben a kategóriában a kiemelkedő személyes teljesítményt ismerik el (legtöbbször, de nem kizárólag
mintegy „életmű-díj” jelleggel);
4./ képzés, tréning és a tudatosság növelése (témánként külön-külön lehet pályázni)
ebben a kategóriában képzési–oktatási programokkal, kurzusokkal és hasonlóan célzottan az örökségi
értékek megőrzését szolgáló tematikájú megmozdulásokkal lehet pályázni.
A részletes pályázati kiírás, valamint a pályázati űrlapok dokumentumai már hozzáférhetők a
www.europanostra.org honlapon: http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/HA2010_call_conditions.pdf

A pályázatok beadási határideje: 2010. október 1.
További közvetlen információ:
Elena Bianchi, Europa Nostra Heritage Awards Coordinator T: +31 70 302 40 58; eb@europanostra.org.
Magyarországon a HUNGARIA NOSTRA részéről Winkler Gábor (winklerg@axelero.hu, 06-30-9948096), a
KÖH részéről Deme Péter (peter.deme@koh.hu, 06-30-4002232) áll a jelentkezők rendelkezésére.

