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 Rezolucja CM / Res (2008) 3 

o zasadach regulujących przyznanie Nagrody Krajobrazowej 
Rady Europy 

(Przyjęta przez Komitet Ministrów w dniu 20 lutego 2008 r. na 1018. posiedzeniu Zastępców 

Ministrów) 

 

Komitet Ministrów, 

powołując się na Artykuł 11 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (ETS nr 176) (zwanej 

dalej "Konwencją"), przyjętej przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 19 lipca 2000 r. 

i otwartej do podpisu we Florencji w dniu 20 października 2000 r., powołuje Nagrodę 

Krajobrazową Rady Europy (zwaną dalej "nagrodą"); 

uwzględniając fakt, iż niniejszy artykuł stanowi, że Komitet Ministrów określa i publikuje 

kryteria umożliwiające przyznanie nagrody, przyjmuje odpowiednie przepisy i przyznaje 

nagrodę; 

pamiętając, iż celem przyznania nagrody jest wyróżnienie wzorowych praktycznych inicjatyw 

podejmowanych dla osiągnięcia celów jakości krajobrazu na terytorium strony Konwencji 

(zwanej dalej "Stroną"); 

odnotowując fakt, iż nagroda jest przyznana za zgodność z pracami Rady Europy na rzecz 

praw człowieka, demokracji i zrównoważonego rozwoju i że promuje wymiar terytorialny 

praw człowieka i demokracji poprzez uznanie znaczenia działań zmierzających do poprawy 

cech krajobrazu otoczenia ludzi; 

przekonany, że nagroda ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa obywatelskiego 

w kwestii wartości krajobrazów, ich roli i zmian w nich zachodzących, 

postanawia, co następuje: 
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I. Zasady przyznania Nagrody Krajobrazowej Rady Europy zostają przyjęte zgodnie z 

opisem w załączniku do niniejszej rezolucji; 

II. Kryteria przyznania Nagrody Krajobrazowej Rady Europy są dołączane do wyżej 

wspomnianych zasad; 

III. Strony mogą przetłumaczyć zasady przyznania Nagrody Krajobrazowej Rady Europy 

na swój język ojczysty. Powinny także zachęcać do przedstawienia nagrody w 

mediach w celu podniesienia świadomości na temat znaczenia krajobrazów. 
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Załącznik do rezolucji CM / Res (2008) 3 

Zasady regulujące przyznanie  

Nagrody Krajobrazowej Rady Europy 
 

Artykuł 1 – Cel 

a. Nagroda jest wyróżnieniem honorowym, która potwierdza wdrożenie polityki           

i środków przez władze lokalne lub regionalne, lub ich stowarzyszenia,                  

lub szczególnie godny uwagi wkład wniesiony przez organizacje pozarządowe na 

rzecz zrównoważonej ochrony, zarządzania i/lub planowania krajobrazu. Nagroda 

ma formę dyplomu. Istnieje możliwość przyznania wyróżnienia. 

b. Nagroda wyróżnia proces wdrażania postanowień Konwencji na poziomie 

krajowym lub transgranicznym skutkującymi efektywnymi, wymiernymi 

osiągnięciami. 

c. Nagroda pomaga również w podniesieniu świadomości społeczeństwa w zakresie 

znaczenia krajobrazów dla rozwoju człowieka, wzmacniania europejskiej 

tożsamości, dobrobytu jednostki i społeczeństwa jako całości. Przyczynia się ona 

do udziału społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących polityki 

krajobrazowej. 

Artykuł 2 - Kwalifikacja kandydatów 

Zgodnie z artykułem 11 ustęp 1 Konwencji, kandydatami do nagrody mogą być władze 

lokalne lub regionalne i ich stowarzyszenia, które opracowały, jako część polityki 

krajobrazowej, politykę lub środki w celu ochrony, zarządzania i/lub planowania krajobrazu, 

które okazały się długotrwale i skuteczne, a zatem mogą służyć jako przykład dla innych 

organów terytorialnych w Europie. Organizacje pozarządowe, które włożyły szczególny 

wkład w ochronę, zarządzanie lub planowanie krajobrazu także mogą być kandydatem do 

Nagrody Krajobrazowej.  
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Zgodnie z pkt 2 wyżej wymienionego artykułu, władze transgraniczne, lokalne lub regionalne 

lub stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych mogą ubiegać się o przyznanie nagrody, 

pod warunkiem wspólnego zarządzania krajobrazem, którego dotyczyć ma nagroda. 

 

Artykuł 3 – Procedura 

 

Procedura składa się z trzech etapów: 

 

Etap 1 - Przedstawienie kandydatur 

Każda ze Stron może przedstawić jedną kandydaturę Sekretariatowi Generalnemu Rady 

Europy. Kandydatury mogą być wyłonione w wyniku konkursu organizowanego przez każdą 

ze Stron z uwzględnieniem kryteriów załączonych do niniejszego regulaminu. 

Formularz zgłoszeniowy, w jednym z oficjalnych języków Rady Europy (francuski lub 

angielski), obejmuje: 

 prezentację kandydata (nie więcej niż trzy strony); 

 opis kompletnego projektu ochrony, zarządzania i/lub planowania krajobrazu, który 

okazał się długotrwały, skuteczny i może służyć jako przykład. Należy powołać się na 

odpowiednie postanowienia konwencji. 

Opis powinien mieć formę dokumentu papierowego, około 20 stron, wraz z cyfrową kopią w 

formacie PDF na płycie CD-ROM wraz z plakatami. Zgłoszenie może zawierać prezentację 

wideo trwającą około pięciu minut. Przedstawiony materiał nie może być objęty prawami 

autorskimi w celu umożliwienia jego wykorzystania przez Radę Europy w promowaniu 

nagrody lub wszystkich innych publikacjach i działaniach odnoszących się do konwencji. 

Rada Europy zobowiązuje się do podania nazwisk autorów. 

Zgłoszenia niekompletne lub niezgodne z zasadami nie będą brane pod uwagę. 
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Nagroda z zasady przyznawana jest co dwa lata. Zgłoszenia prezentujące kandydatów muszą 

dotrzeć do Sekretariatu Generalnego Rady Europy, nie później niż do dnia 31 grudnia roku 

poprzedzającego rok udzielenia nagrody. 

Etap 2 - Rozpatrzenie kandydatur 

Międzynarodowe jury powołane jako organ podległy Komisji Ekspertów, o której mowa w 

Artykule 10 Konwencji
1
 określa, czy kandydatury mogą zostać dopuszczone do konkursu. 

Jury w składzie: 

 jeden członek (każdej) Komisji Ekspertów odpowiedzialny za monitorowanie 

Konwencji, mianowany przez odpowiednich członków komisji;  

 jeden członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, mianowany 

przez Kongres;  

 jeden przedstawiciel międzynarodowej organizacji pozarządowej, mianowany przez 

Sekretarza Generalnego na wniosek stowarzyszenia organizacji pozarządowych 

posiadających statut uczestników przy Radzie Europy;  

 trzej znani specjaliści w dziedzinie krajobrazu, mianowani przez Sekretarza 

Generalnego Rady Europy; 

Jury powołuje przewodniczącego. 

Jury proponuje laureata nagrody spośród dopuszczonych kandydatów. 

Propozycje jury są przegłosowane bezwzględną większością głosów w dwóch pierwszych 

rundach głosowania, i względną większością w następnej rundzie, w oparciu o kryteria 

określone w załączniku do niniejszego regulaminu, wraz z podaniem powodów swojego 

wyboru. W przypadku równej ilości głosów, głos przewodniczącego jury jest decydujący. 

Jury uzasadnia swój wybór. 

Jury może przyznać jedno lub więcej wyróżnień. 

                                                 
1
 W dniu 30 stycznia 2008 r., Komitet Ministrów postanowił przypisać tę kompetencję Komitetowi Sterującemu 

w dziedzinie dziedzictwa kulturowego i krajobrazu (CDPATEP 
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Komitety Ekspertów, o których mowa w Artykule 10 Konwencji badają propozycje jury i 

przesyłają Komitetowi Ministrów swoje propozycje dotyczące zwycięzcy, oraz, w 

stosownych przypadkach, wyróżnionych. 

Etap 3 - Przyznanie i wręczenie nagrody i wyróżnień 

W świetle propozycji Komitetów Ekspertów, o których mowa w Artykule 10 Konwencji, 

Komitet Ministrów przyznaje nagrodę oraz wyróżnienia. 

Nagroda i wyróżnienia są wręczane przez Sekretarza Generalnego Rady Europy, lub jego 

przedstawiciela, podczas ceremonii. 
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Załącznik do zasad 

Zasady regulujące przyznanie  

Nagrody Krajobrazowej Rady Europy 

 

Kryterium 1 - Zrównoważony rozwój terytorialny 
Przedstawione zakończone projekty muszą zawierać konkretną formę ochrony, zarządzania 

i/lub planowania krajobrazu. Oznacza to, że projekty muszą być zakończone i otwarte dla 

publiczności przez co najmniej trzy lata, w chwili przedstawienia kandydatury. 

Muszą także: 

 być częścią polityki zrównoważonego rozwoju i być zharmonizowane z organizacją 

terytorialną danego obszaru; 

 wykazać zrównoważony rozwój pod względem środowiskowym, społecznym, 

gospodarczym, kulturowym i estetycznym; 

 przeciwdziałać lub naprawiać szkody w strukturze krajobrazu; 

 przyczyniać się do zwiększenia i wzbogacenia krajobrazu i rozwoju nowej jakości. 

Kryterium 2 - Wartość wzorcowa 
Wdrażanie polityki i środków przyczyniających się do poprawy ochrony, zarządzania i/lub 

planowania krajobrazu musi być przykładem do naśladowania  dobrej praktyki krajobrazowej. 

Kryterium 3 - Udział społeczeństwa 
Polityka i środki przyjęte w celu ochrony, zarządzania i/lub planowania krajobrazu powinny 

obejmować aktywne uczestnictwo społeczeństwa, władz lokalnych i regionalnych oraz innych 

podmiotów oraz  powinny odzwierciedlać standardy jakości krajobrazu. 

Społeczeństwo powinno mieć możliwość jednoczesnego udziału na dwa sposoby: 

 w drodze dialogu i wymiany wiedzy między członkami społeczeństwa (na przykład 

publiczne spotkania, debaty, procedury udziału i konsultacji w tej dziedzinie); 
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 w ramach procedury udziału społeczeństwa i zaangażowania w działania 

krajobrazowe realizowane przez władze krajowe, regionalne lub lokalne. 

Kryterium 4 - Podnoszenie świadomości 

Artykuł 6.A Konwencji stanowi, że "Każda ze Stron podejmuje działania na rzecz 

podnoszenia świadomości społeczeństwa obywatelskiego, organizacji prywatnych i organów 

publicznych    w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian”.  

Działania w tym kierunku, podjęte w ramach zakończonego projektu zostaną ocenione.  


