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Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το βραβείο Νέου Ευρωπαϊκού
Μπάουχαους

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2021

Ποιος είναι ο στόχος των βραβείων Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους;

Τα πρώτα βραβεία Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους θα προβάλουν ορθές πρακτικές, παραδείγματα και
έννοιες που αποτυπώνουν με σαφήνεια τις αξίες του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους: βιωσιμότητα,
αισθητική και συμπερίληψη. Τα παραδείγματα αυτά πρέπει είτε να έχουν υλοποιηθει ήδη είτε — εάν
προέρχονται από σπουδαστές και νέους επαγγελματίες (έως 30 ετών) — να προετοιμάζουν το έδαφος
για το μέλλον.

Τα βραβεία θα πρέπει να αναδεικνύουν τους βασικούς πυλώνες της πρωτοβουλίας και, ως εκ τούτου,
να αποτελούν πηγή έμπνευσης για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Ποια είδη έργων είναι επιλέξιμα;

Το βραβείο Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους θα επιβραβεύσει παραδείγματα που υπάρχουν ήδη ή νέες
ιδέες και έννοιες σε δέκα διαφορετικές κατηγορίες.

Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει δύο παράλληλα διαγωνιστικά σκέλη:

τα «βραβεία Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους» — για ήδη υπάρχοντα ολοκληρωμένα
παραδείγματα· και

τα «ανερχόμενα αστέρια του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους» — για έννοιες ή ιδέες που
υποβάλλονται από νέα ταλέντα.

Στις αιτήσεις πρέπει να αποδεικνύεται γιατί και με ποιον τρόπο το παράδειγμα, το έργο ή η έννοια
απεικονίζει ή ενσωματώνει τις τρεις θεμελιώδεις αξίες στις οποίες βασίζεται η πρωτοβουλία για το νέο
ευρωπαϊκό Μπάουχαους — αισθητική, βιωσιμότητα και συμπερίληψη — και να αναλύεται η καινοτόμος
διάστασή του/της. Επιπλέον, τα υποψήφια «ανερχόμενα αστέρια» πρέπει να παρουσιάζουν στην
αίτησή τους τα βήματα που προβλέπονται για την περαιτέρω ανάπτυξη ή υλοποίηση της έννοιας ή της
ιδέας.

Ποιες είναι οι κατηγορίες των βραβείων;

1. Τεχνικές, υλικά και διαδικασίες κατασκευής και σχεδιασμού — παραδείγματα λύσεων για το
δομημένο περιβάλλον μας που θα συμβάλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, στην
προστασία του περιβάλλοντος και στη δημιουργία πιο προσιτών και συμπεριληπτικών χώρων.

2. Οικοδόμηση με πνεύμα κυκλικότητας — υποδειγματικοί χώροι / φυσικές τοποθεσίες που
αποδεικνύουν την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών, βασικό στοιχείο της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

3. Λύσεις για τη συνεξέλιξη δομημένου περιβάλλοντος και φύσης — που δείχνουν με ποιο
τρόπο μπορεί να συμβάλει το δομημένο περιβάλλον στην προστασία της φύσης και της
βιοποικιλότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτιστικές και κοινωνικές ανάγκες.

4. Αναγεννημένοι αστικοί και αγροτικοί χώροι — εμβληματικά παραδείγματα εδαφικής
αναγέννησης που συνδυάζουν βιωσιμότητα, αισθητική και συμπερίληψη και έχουν αναπτυχθεί με
ευρεία συμμετοχή και ουσιαστική εμπλοκή των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών.

5. Προϊόντα και τρόπος ζωής — προϊόντα και διαδικασίες που συμβάλλουν σε έναν βιώσιμο,
ελκυστικό και συμπεριληπτικό τρόπο ζωής. Μπορεί να σχετίζονται με τη μόδα, με έπιπλα ή εσωτερικό
σχεδιασμό, αλλά και με τρόφιμα ή άλλα στοιχεία της καθημερινής μας ζωής.

6. Διατήρηση και μετατροπή της πολιτιστικής κληρονομιάς — επιτυχημένα παραδείγματα
αξιποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πνεύμα της βιωσιμότητας, της αισθητικής και της
συμπεριληπτικότητας.

7. Επαναπροσδιορισμένοι χώροι συνάντησης και ανταλλαγής — εμπνευσμένα παραδείγματα από
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τρόπους χρησιμοποίησης χώρων για θετικές ανταλλαγές και ανάπτυξη κοινοτήτων.

8. Κινητοποίηση του πολιτισμού, των τεχνών και των κοινοτήτων — για να καταδειχθεί ο
αντίκτυπος των τεχνών στη βιώσιμη οικοδόμηση κοινοτήτων. Αυτό μπορεί να γίνει με εκδηλώσεις,
φεστιβάλ, πολιτιστικές εκδηλώσεις που φέρνουν κοντά τις κοινότητες.

9. Σπονδυλωτές, προσαρμόσιμες και κινητές λύσεις διαβίωσης — καινοτόμες λύσεις
παρεμβάσεων / στέγαση που ανταποκρίνεται σε προσωρινές, επείγουσες ανάγκες με υψηλά αισθητικά
και βιώσιμα πρότυπα.

10. Διεπιστημονικά μοντέλα εκπαίδευσης — εκπαιδευτικά μοντέλα και μέθοδοι που ενσωματώνουν
τις αξίες της βιωσιμότητας, της συμπερίληψης και της αισθητικής στο περιεχόμενο των προγραμμάτων
σπουδών και στη μαθησιακή διαδικασία.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για το βραβείο Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους;

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπήκοοι της ΕΕ και τρίτων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι η έννοια,
η ιδέα και τα έργα τους έχουν όντως αναπτυχθεί και/ή βρίσκονται στην ΕΕ. Είναι επίσης δυνατή η
υποβολή κοινών αιτήσεων από εταίρους και κοινοπραξίες, με τα ίδια κριτήρια για έργα που έχουν τη
βάση τους στην ΕΕ.

Οι νέοι, ηλικίας κάτω των 30 ετών την 31 Μαΐου 2021, μπορούν να υποβάλουν αίτηση και για τα δύο
σκέλη του διαγωνισμού — τα βραβεία Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους και τα ανερχόμενα αστέρια του
Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους. 

Οι φορείς υλοποίησης έργων ηλικίας άνω των 30 ετών μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για τα
βραβεία Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους.

Για το βραβείο μπορούν να υποβληθούν μόνο απτά, υλικά έργα ή και έννοιες και ιδέες;

Το πρώτο σκέλος του διαγωνισμού, τα «βραβεία Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους», θα είναι αφιερωμένο
σε παραδείγματα υφιστάμενων έργων. Τα έργα αυτά πρέπει να έχουν ήδη ολοκληρωθεί κατά την
υποβολή της αίτησης. Έννοιες, πρωτότυπα και λύσεις (εργαλεία, μέθοδοι, ιδέες) που δεν έχουν
εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες δεν είναι επιλέξιμα.

Ωστόσο, η απτή υλοποίηση των έργων αυτών δεν πρέπει να έχει απαραιτήτως τη μορφή κτιρίου ή
υλικού προϊόντος. Για ορισμένες κατηγορίες, μπορεί επίσης να έχουν τη μορφή μεθοδολογιών ή
διαδικασιών που έχουν υλοποιηθεί/εφαρμοστεί, όπως π.χ. εκπαιδευτικά μοντέλα ή πολιτιστικά έργα.

Το δεύτερο σκέλος του διαγωνισμού, τα «ανερχόμενα αστέρια του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους», θα
είναι αφιερωμένο σε έννοιες ή ιδέες που υποβάλλονται από νέα ταλέντα ηλικίας έως 30 ετών. Οι
έννοιες/ιδέες αυτού του σκέλους μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, από το
αρχικό στάδιο μελέτης έως το επίπεδο του πρωτοτύπου, και θα πρέπει να υποβάλλονται μαζί με σχέδιο
ανάπτυξης, στο οποίο θα περιγράφονται τα προβλεπόμενα βήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη,
προώθηση και/ή υλοποίηση της έννοιας/ιδέας, με ιδιαίτερη έμφαση στο έτος μετά την υποβολή της
αίτησης.

Θα στηρίξετε τα ανερχόμενα αστέρια να κάνουν τις ιδέες τους πράξη;

Το υλικό επικοινωνίας που λαμβάνουν τα ανερχόμενα αστέρια έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νικητές
και νικήτριες να πραγματώσουν τις ιδέες τους. Για παράδειγμα, η παραγωγή ενός σύντομου
ντοκιμαντέρ μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με το έργο,
εξηγώντας τα αποτελέσματά του αλλά και το σύνολο της διαδικασίας που το διέπει.

Ομοίως, η καθοδήγηση των νικητών και νικητριών στην προβολή του έργου τους θα αυξήσει τις
πιθανότητές τους να εξασφαλίσουν περαιτέρω στήριξη και χρηματοδότηση. 

Ποια είναι τα κριτήρια της βράβευσης;

Τα κριτήρια της βράβευσης στα δύο σκέλη είναι διαφορετικά και περιλαμβάνουν:

α) Υποδειγματικός χαρακτήρας του έργου στην επιλεγείσα κατηγορία βραβείων, συμπεριλαμβανομένου
του τρόπου με τον οποίο προωθεί και συνδυάζει τις θεμελιώδεις αξίες της βιωσιμότητας, της αισθητικής
και της συμπερίληψης

β) Αποδεδειγμένα αποτελέσματα/επιπτώσεις του έργου σε σχέση με τα αναμενόμενα για κάθε
κατηγορία ή, για τα «ανερχόμενα αστέρια», η συνάφεια, η ποιότητα και η αξιοπιστία του σχεδίου
ανάπτυξης

γ) Καινοτόμος διάσταση σε σχέση με τις επικρατούσες πρακτικές.

Και για τα παραδείγματα που έχουν ήδη υλοποιηθεί:



δ) Συμμετοχή και εμπλοκή των πολιτών. Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα της συμμετοχής
των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών.

ε) Υψηλό δυναμικό μεταφοράς της ιδέας, της έννοιας ή του έργου σε διαφορετικά πλαίσια.

Πώς θα επιλεγούν οι νικητές και νικήτριες των βραβείων Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους;

Η διαδικασία επιλογής θα έχει τέσσερα στάδια:

1. εξέταση των αιτήσεων και αξιολόγηση της επιλεξιμότητας·

2. διαδικτυακή δημόσια ψηφοφορία για όλα τα επιλέξιμα έργα·

3. αξιολόγηση των τριών πρώτων έργων με τις περισσότερες ψήφους ανά κατηγορία σε κάθε σκέλος
από κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τους εταίρους του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους (έως τις 31
Μαΐου 2021)· και

4. κατάρτιση του καταλόγου νικητών από την επιτροπή αξιολόγησης.

Η οργάνωση και ο έλεγχος της επιλογής των νικητών θα γίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο των βραβείων;

Οι νικητές ή οι νικήτριες κάθε κατηγορίας και κάθε σκέλους θα λάβουν τα ακόλουθα χρηματικά ποσά
(ένας νικητής ανά κατηγορία σε κάθε σκέλος): 

- 30 000 ευρώ για τους νικητές των βραβείων Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, και

- 15 000 ευρώ για τα ανερχόμενα αστέρια του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους.

Όλοι και όλες οι νικητές και νικήτριες θα λάβουν επίσης πακέτο με υλικό επικοινωνίας (π.χ.
πληρωμένη προώθηση στα μέσα, παραγωγή σύντομου ντοκιμαντέρ, τρόπος προβολής του έργου). 

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους

Σελίδα βραβείων

QANDA/21/1865

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Vivian LOONELA (+32 2 296 67 12)
Sinéad MEEHAN - VAN DRUTEN (+ 32 2 298 40 94)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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