ПРИЗ ЄВРОПИ

Найвища Європейська нагорода
для міст та муніципалітетів

ПРО ПРИЗ ЄВРОПИ
ІСТОРІЯ ЗАСНУВАННЯ
	Приз Європи заснован в 1955 році Парламентською Асамблеєю
Ради Європи (ПАРЄ) у Страсбурзі для нагородження міст та
муніципалітетів за активне просування європейських цінностей.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Щороку муніципалітети 47 держав-членів Європи беруть участь у конкурсі на здобуття
Призу Європи, незважаючи на обсяг їхньої території та кількість населення.
►► Після Другої світової війни, нагорода миттєво зазнала широкого успіху. Після подій
минулого і для встановлення та зміцнення нових дружніх зв’язків, її лауреатами прагнули стати французькі та німецькі міста.
►► У 90-х роках, внаслідок змін у Східній Європі, до Ради Європи вступили нові країни,
що дало можливість більшій кількості міст брати участь у конкурсі на отримання
Призу Європи.
►► Популярність Призa Європи неупинно зростає і залучає все більшу кількість як
маленьких містечок, так і великих міст європейських країн.
■

МЕТА
Приз Європи можуть отримати міста та муніципалітети, що сповідують європейські цінності, беруть
участь у партнерських проектах, обмінах в галузі освіти,
культури та спорту, організовують європейські заходи, є
членами організацій муніципалітетів або місцевих органів влади, а також підтримують ініціативи солідарності.
►► Премія допомагає містам і муніципалітетам стати
помітнішими на європейській арені та налагодити зв’язки з іншими муніципалітетами.
►► Переможці також отримують чек на 20000 євро,
що дає можливість багатьом молодим людям
відвідати європейські інституції у Страсбурзі.
■

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ
Кожне місто чи муніципалітет, які прагнуть отримати Приз Європи, мають послідовно брати участь в
конкурсах на наступні нагороди (від нагород найнижчого рівня до нагород найвищого рівня):
■

1. Європейський Диплом
2. Почесний Прапор
3. Почесна Відзнака
4. Приз Європи

ПАМ’ЯТКА: Рада Європи і
Європейський Союз
Pада Європи
Міжнародна організація,
заснована в 1949 році, зі
штаб-квартирою в Страсбурзі.
Організація об’єднує 47
європейських держав. Її місія
полягає в сприянні розвитку
демократії, захисті прав
людини та верховенства
права в Європі.
Європейський Союз (ЄС)
ЄС нараховує 28 країнчленів, які делегували
частину свого суверенітету
Організації з метою
прийняття демократичних
рішень на європейському
рівні, в спільних питаннях.
На сьогодні, жодна
країна не приєдналася до
Європейського Союзу, без
того, як набути членства в
Раді Європи.

ПРИЗ ЄВРОПИ СЬОГОДНІ
У червні 2015 року в Страсбурзі відбулось відзначення 60-ї річниці Приза Європи за
участі парламентарів та представників міст та муніципалітетів-лауреатів.

■

Приз Європи відповідає викликам часу, тому процедура отримання була спрощена
для більшої прозорості.
►► Відтепер міста та муніципалітети подають заявку в режимі онлайн, а кількість критеріїв
скоротилася до чотирьох.
►► Приз Європи стає все популярнішим і відомим в нових країнах.

■

Асоціація міст нагороджених Призом Європи
Заснована в 1984 році, Асоціація, що складається з 80 міст-лауреатів Призу Європи,
організує зустрічі щонайменше двічі на рік.
Очолювана одним із лауреатів Премії, вона
формує платформу для дискусій, дебатів

та обміну досвідом для муніципалітетів
та охоплює широке коло питань: молодь,
освіта, мігранти, соціальні права, громадський транспорт, зміна клімату, відновлювальні джерела енергії тощо.

ЕТАПИ

15 січня

Кінець квітня

Травень-грудень

Кінцевий термін
подання заявок

Оголошення
лауреатів

Церемонії
нагородження

ЯК СТАТИ НАСТУПНИМ ЛАУРЕАТОМ ПРИЗА ЄВРОПИ?
Хто може подати
заявку?
Як подати заявку?

►► Будь-який з муніципалітетів 47-ми країн-членів Ради Європи.
►► Виключно в режимі онлайн.
►► Кожен муніципалітет також повинен

додати офіційного листа від
мера міста разом зі звітом, що може бути доповнений статтями з
преси. Звіт повинен відповідати 4-м критеріям:

Діяльність в рамках партнерства, зв’язки з іноземними
муніципалітетами, співпраця та партнерство.
Європейські заходи, День Європи (5 травня) та
просування європейських цінностей.
Європейська та міжнародна солідарність.
Членство в організаціях, що об’єднують місцеві органи влади.
Кінцевий термін

►► Єлектронна заявка повинна бути заповнена і надіслана до 15 січня.

Як подати
заявку на вищу
нагороду

►► Після

отримання нагороди, муніципалітет може подати заявку на
отримання нагороди найвищого рівня. Для цього він повинен продемонструвати сталість у відданості цінностям Європи.

ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ
ПЕРЕМОЖЦІВ
Європейський Диплом

Переможці
запрошуються до
участі в церемонії
нагородження,
що відбувається
в червні у Страсбурзі.

Почесний Прапор aбо
Почесна Відзнака

Переможці
організовують
публічну церемонію
з активним
залученням молоді
на якій нагорода
вручається (почесним)
членом ПАРЄ.

Приз Європи

Під час публічної
церемонії
переможець одержує
чек на 20 000 євро,
призначений для
молоді міста.
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Що може дати вам Приз Європи!
Приз Європи дасть можливість Вашому
місту або муніципалітету стати відомим та
встановити міцні зв’язки з іншими європейськими муніципалітетами. Перегляньте
карту Європи на нашій веб-сторінці, щоб
дізнатися, чи є Ваше місто лауреатом.

www.assembly.coe.int/europe-prize/winners.asp

of

Відгуки: Лауреат Призу Європи 2018
Пан Руслан Марцінків, мер Івано-Франківська (Україна)
Цього року ваше місто отримало Приз Європи. Чому ця нагорода є особливо важливою
для Івано-Франківська?
Приз Європи – почесна нагорода, що призначається для того міста, яке
найактивніше просуває європейські ідеї. Вона дуже почесна. Це можливість
пишатися своїм містом та прагнути зробити для нього якомога більше. Адже її
присвоєння є безумовною ознакою того, що наше місто органічно сприймається
європейською спільнотою за своїм виглядом, прогресивною стратегією розвитку
і сповідуванням загальноприйнятих людських цінностей. Ми надзвичайно високо
цінуємо таку довіру і честь. Це стимул для мешканців, а особливо для молоді
всебічно прагнути до інтеграції, запозичення кращих практик й промоції міста
за межами країни. Насправді, ця відзнака - це нагорода всіх івано-франківців.
■

Розкажіть будь ласка про ініціативи Вашого міста з інформування громадян про Європу
та її цінності
У нашому місті регулярно проходять заходи з пропагування європейської
культури. На базі культурно-просвітницьких закладів міста, щорічно
організовується ряд інформаційних заходів до Дня Європи, проводяться Дні
польської культури, Дні чеської культури, фестиваль «Французька весна» та
День поріднених міст. Щорічно в Івано-Франківську відбувається «Перегляд
сучасного польського кіно «Під Високим Замком». Також у нашому міському
парку ім.Т.Шевченка відкрито Алею поріднених міст та Простір дружби
народів. Відбуваються партнерські матчі та обмін мистецькими колективами в
рамках реалізації партнерських угод з порідненими містами за кордоном.

■

■

■

Чи допомогло отримання Призу Європи налагодити зв’язки з новими муніципалітетами?
Наразі Івано-Франківськ має документально оформлені партнерські зв’язки з
24 містами зарубіжжя. Серед них - міста Польщі, Угорщини, Чехії, Румунії, Білорусі,
Литви, Латвії, Молдови, Грузії, Португалії, США. А здобуття вищої нагороди ПАРЄ
значно підвищило зацікавленість з боку міжнародних урядових та неурядових
організацій, що проявляється у запрошеннях до участі у інших важливих
конкурсах зі здобуття міжнародних нагород за прогресивний розвиток громад.
Що Ви порадите муніципалітету, який подає заявку на отримання Призу Європи?
Ну насправді, навіть сама можливість участі у конкурсі на здобуття Призу Європи
– це стимул бути кращим і виклик до змагань для цілої громади, що мотивує і
підвищує персональну відповідальність кожного мешканця за успіх цілого міста. Це
можливість бути причетним до побудови спільної Європи і збереження її культури
та цінностей. Для того, щоб отримати найвищу нагороду потрібно перш за все
відповідати критеріям. Потрібно розвиватися та прагнути до кращого. Потрібно
вивчати та втілювати в життя кращі європейські практики в різних галузях. Але
насамперед – просто бути собою, мати свою родзинку і найкращих жителів.

ПЕРСПЕКТИВИ
Ліліан Морі Паск’є,
Президент Парламентської Асамблеї

Б

ільше ніж через 60 років після його запровадження Парламентською Асамблеєю
Ради Європи Приз Європи продовжує
цікавити муніципалітети Європи та демонструє
безсумнівну здатність до адаптації і оновлення
перед обличчям історії.
Я особисто брала участь у його розвитку та
бачила, наскільки Приз є важливим для багатьох
муніципалітетів. Обміни, солідарність, співпраця, партнерство та побратимство міст є лише
деякими із європейських заходів, запроваджуваних десятиліттями цими муніципалітетами, які
постійно розвивають довгострокові відносини
та відкривають інші міста та інші країни

Приз Європи – це також чудовий засіб для
міст залучати молодь та ознайомлювати її з
європейськими цінностями. Місто Люблін,
яке отримало Приз Європи у 2017 року, пропонує, наприклад, симуляцію парламентської
сесії для молоді та реалізує багато європейських проектів. Це має важливе значення
для майбутнього Європи: в чутливому політичному контексті молодь має зробити так,
щоб її почули та зрозуміли. І саме завдяки
цим заходам і цій співпраці ми спостерігаємо становлення європейської свідомості
з раннього віку.

Солідарність також є однією з найважливіших цінностей Призу Європи. Природні
катастрофи та політичні кризи в деяких
країнах або регіонах стихійно підштовхують муніципалітети створювати програми
підтримки та солідарності для населення,
коли це необхідно.
Я настійно закликаю всі європейські міста
продовжувати подавати заявки на отримання Призу Європи та продовжувати
свою діяльність на користь об’єднаної,
єдиної та відкритої Європи.

Ліліан Морі Паск’є
Президент Парламентської Асамблеї

Додаткова інформація:
europeprize.pace@coe.int
www.assembly.coe.int/europe-prize/
”Europe Prize of PACE”
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	Приз Європи – це також чудовий засіб для міст залучати
молодь та ознайомлювати її з європейськими цінностями.
(…) Це має важливе значення для майбутнього
Європи: в чутливому політичному контексті молодь
має зробити так, щоб її почули та зрозуміли. І саме
завдяки цим заходам і цій співпраці ми спостерігаємо
становлення європейської свідомості з раннього віку.

UKR
Рада Європи є провідною організацією на континенті в галузі захисту прав людини. Вона
нараховує 47 країн-членів, в тому числі всі члени Європейського Союзу. Парламентська
Асамблея, що складається з представників 47 національних парламентів, є місцем для
обговорення соціальних та політичних питань. Багато конвенцій, в тому числі Європейська
конвенція з захисту прав людини, були запропоновані Парламентською Асамблеєю.

