Pályázati felhívás: ISTER Nemzetközi legjobb gyakorlat díj
Az ISTER International Best Practices (IBP) Awards - azaz az ISTER Nemzetközi legjobb
gyakorlat - felhívás az EU által finanszírozott ISTER (ConnectIng hiSTorical Danube rEgions
Roman routes- A Duna Régió országainak összekötése a római utak mentén) projekt által
szervezett verseny.
Az Ister projekt innovatív és inkluzív módon kapcsolja össze a római örökséget és a
helyi/regionális termelő ágazatokat, úgymint a helyi turizmus, a helyi gazdaság és a kulturális
felfedezések lehetőségeit. A projekt ideológiája szerint a római kori örökség kerete és forrása
lehet a regionális fejlődésnek, emellett népszerűsítése és tudatosítása a projektben résztvevő
térségek vonzerejét is hangsúlyozza.
A FELHÍVÁS CÉLJA:
Az ISTER IBP Awards célja a római örökséggel kapcsolatos kulturális örökség védelmére,
megőrzésére, kezelésére, értéknövelése, a fenntartható használatára irányuló innovatív
projektek és kezdeményezések kiválóságának elismerése és a legjobb gyakorlatok
támogatása.
KIK PÁLYÁZHATNAK?
•
•
•
•
•
•
•

Nemzeti kormányzati szervek
Helyi önkormányzatok
Nem kormányzati szervezetek
Vállalkozások, magánszektor vállalatai
Akadémiai intézmények
Médiaszervezetek
Magánszemélyek (kutatók, szakmai csoportok stb.)

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK
•
•
•

1. kategória: A római örökség védelme és megőrzése
2. kategória: A római örökség népszerűsítése és felértékelése
3. kategória: A római örökség fenntartható használata és fejlesztése

BENYÚJTÁSI KRITÉRIUMOK
•
•
•
•
•

Az angol nyelvű pályázatot online kell benyújtani legkésőbb 2021. november 30.
éjfélig ( 23:59:59 CET).
A pályázat tárgyát képező projektnek vagy kezdeményezésnek vagy teljesen
megvalósultnak, vagy kellően érettnek kell lennie ahhoz, hogy a zsűri értékelni tudja.
A projekt vagy kezdeményezés egyértelműen csak a három kategória egyikére
vonatkozhat, és nem tartozhat több kategóriába
A pályázó kategóriánkként legfeljebb egy projekttel/kezdeményezéssel pályázhat,
minden esetben külön online pályázati űrlap kitöltésével.
Az ISTER IBP Awards az ISTER konzorciumon kívül keresi a legjobb gyakorlatokat,
ezrét a versenyben a projektpartnerek nem vehetnek részt.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:
•
•
•
•
•

A projekt vagy kezdeményezés innovatív jellege a kiválasztott kategóriában.
Igazoltan pozitív kulturális változás okoz
A fenntartható fejlődésre vonatkozóan pozitív eredményei vannak gazdasági,
környezeti vagy társadalmi szinten.
Az adaptálhatóság, alkalmazhatóság és megismételhetőség lehetőségének
bizonyítása, beleértve a partnerségi modelleket is.
Állampolgári bevonás és elköteleződés.

DÍJAK
Az összes kategória győztese:
•
•
•
•

Meghívást kap az ISTER IBP díjátadó ünnepségére Stuttgartba, Németországba, 2022
januárjában;
Lehetőséget kap arra, hogy a rendezvényen bemutassa a projektjét vagy
kezdeményezését;
Kupát és oklevelet kap;
Meghívást kap arra, hogy partnerként vegyen részt a következő ISTER-projekt
kialakításában.

Fontos dátumok
•
•
•
•
•
•

A pályázat benyújtásának kezdő dátuma: 2021. október 1
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30
A zsűri ülése és a győztesek megállapítása minden kategóriában: 2021. december 110 között
A nyertesek értesítése e -mailben: 2021. december 15.
ISTER IBP díjátadó ünnepség a második transznacionális CBW keretében
Stuttgartban, Németországban, 2022 január
Előfordulhat, hogy a pandémia miatt a díjátadó online kerül majd megrendezésre

A pályázatokat ANGOL nyelven 2021. október 01 és 2021. november 30. között a pályázati
űrlap hiánytalan kitöltésével lehet beküldeni az ister@pakora.net címre kell, ahol a
pályázattal kapcsolatban további információk is kérhetők.
Felhívás és a letölthető űrlap (Application form) a következő linken érhető el:
https://www.befevents.org/ister-best-practices-awards
Útmutató (Guidebook) angol nyelven: https://e97c9ff4-3c7d-4664-8ffd2a722aa1da5c.filesusr.com/ugd/7105ec_3eb699d5ca7d494a89a5f8733b2ac7b1.pdf
Sok szeretettel várjuk a pályázatokat!

ISTER Veszprém csapata

