ŠTATÚT
NÁRODNEJ SÚŤAŽE O CENU ETM 2021

motto kampane:

Buďme zdraví, cestujme ekologicky!

Článok č. 1
Úvodné ustanovenie
Štatút určuje pravidlá národnej súťaže organizovanej na Slovensku v rámci kampane Európsky týždeň mobility 2021 (ďalej len ETM).

Článok č. 2
Cieľ súťaže
Cieľom súťaže je motivovať samosprávy a organizácie k realizácii opatrení v prospech udržateľnej mobility, pre zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia.

Článok č. 3
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže
1.
2.

1.

2.
3.
4.
5.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava a Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica (ďalej len SAŽP).
Organizátorom súťaže je SAŽP.

Článok č. 4
Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môže prihlásiť každá samospráva so štatútom mesta a obce na Slovensku, ktorá je oficiálne zaregistrovaná do kampane ETM 2021. Taktiež sa môže
prihlásiť každá organizácia (združenie, iniciatíva, nezisková organizácia, občianske združenie, škola a pod.), ktorá realizuje podujatie zamerané na podporu prezentácie a propagácie udržateľnej mobility a je taktiež oficiálne zaregistrovaná do kampane ETM 2021.
Samospráva alebo organizácia musí zaslať vyplnenú a štatutárnym zástupcom podpísanú prihlášku do súťaže spolu s povinnou prílohou na adresu: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, najneskôr do 30. 9. 2021.
Aktivita, trvalé opatrenie alebo podujatie musia spĺňať kritériá minimálne jednej z uvedených kategórií v článku č. 5 a byť v súlade s aktuálnou témou kampane
Bezpečne a zdravo s udržateľnou mobilitou.
Prihláška bez povinnej prílohy nebude zaradená do súťaže. Povinnou prílohou je dokumentácia realizovanej aktivity, trvalého opatrenia alebo podujatia.
Informácie o národnej súťaži o Cenu ETM 2021 (štatút, termíny, odporúčania...) sú zverejnené na webovej stránke www.eurotm.sk.

Článok č. 5
Hodnotené kategórie

Určené pre registrované samosprávy:
1. Aktívna samospráva – hodnotiť sa bude schopnosť samosprávy koordinovať a motivovať subjekty pôsobiace na jej území k vzájomnej spolupráci smerujúcej k
realizácii podujatí počas týždňa ETM 2021 (počet zorganizovaných podujatí, počet zapojených subjektov, primárny počet účastníkov na podujatiach či sekundárny
počet oslovených - propagácia myšlienky a cieľov kampane, propagácia aktivít realizovaných samosprávou v prospech udržateľnej mobility...)
2. Efektívne trvalé opatrenie – hodnotiť sa bude efektivita, udržateľnosť, hodnota za peniaze, dopady na životné prostredie a celkový prístup samosprávy k riešeniu
udržateľnej mobility. Môže pritom ísť aj o súbor viacerých opatrení, ktoré majú pozitívny dopad na zvýšenie podielu jednej alebo viacerých aktívnych foriem dopravy (pešej, cyklistickej alebo verejnej dopravy) na celkovej deľbe prepravnej práce v meste. Prihlásené môžu byť aj trvalé opatrenia realizované v roku 2020, za
predpokladu, že boli predstavené v priebehu ETM 2021.
Určené pre registrované organizácie:
1. Aktívna organizácia – hodnotiť sa bude originalita, zameranie, prevedenie a celkový prínos podujatia/podujatí pri popularizácii, propagácii, zvyšovaní povedomia a
vzdelávaní v oblasti udržateľnej mobility počas roku 2021.

Článok č. 6
Hodnotenie a udeľovanie cien

1.
2.
3.
4.
5.
6.

O udelení cien v jednotlivých kategóriách rozhoduje päťčlenná odborná porota, ktorú zostavuje organizátor súťaže.
Členov odbornej komisie vymenúva generálny riaditeľ SAŽP na základe vymenúvacieho dekrétu.
Organizátor súťaže po ukončení prihlasovania do národnej súťaže o Cenu ETM 2021 pošle všetkým členom odbornej poroty prihlášky do súťaže aj s prílohami, aby
sa s nimi oboznámili ešte pred zasadnutím odbornej poroty.
Členovia odbornej poroty si na svojom zasadnutí v úvode zvolia predsedu poroty. Predseda odbornej poroty riadi chod hodnotiacej komisie, zodpovedá za jej
činnosť a priebeh súťaže. V prípade rovnosti počtu hlasov má rozhodujúci hlas predseda odbornej poroty.
Každý člen odbornej poroty podpíše čestné vyhlásenie o nestrannosti voči súťažiacim a mlčanlivosti o procese hodnotenia a výsledkoch hodnotenia.
Víťazi jednotlivých kategórií budú vyhlásení počas slávnostného vyhodnotenia výsledkov kampane ETM 2021 na Slovensku. Termín a miesto konania slávnostného
vyhodnotenia budú včas oznámené.

Článok č. 7
Osobitné ustanovenie
1.
2.
3.

Vyhlasovateľ súťaže si v prípade, ak má k tomu vážne dôvody, vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž z časového dôvodu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo predčasne zrušiť, meniť podmienky štatútu počas súťaže.
Vyhlasovateľ súťaže si v prípade, ak má na to vážne dôvody, vyhradzuje právo neudeliť cenu v niektorej z kategórií.
Zaslaním povinných príloh samospráva/organizácia udeľuje vyhlasovateľovi súhlas s ich ďalším využitím na marketingové a propagačné účely.

Článok č. 8
Záverečné ustanovenie
Štatút je vyhotovený v jednom exemplári, ktorý je uložený u organizátora súťaže.
Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania.

V Banskej Bystrici, 15. júna 2021

										
									

Mgr. Michal Maco, PhD.
generálny riaditeľ SAŽP

