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Întrebări și răspunsuri privind premiul „Noul Bauhaus european” din 2022

Bruxelles, 18 ianuarie 2022

Care este obiectivul premiilor „Noul Bauhaus european”?

În prezent, sunt deschise candidaturile pentru a doua ediție a premiilor „Noul Bauhaus european”. În
urma succesului primei ediții a premiilor din 2021, cu peste 2 000 de candidaturi primite din toată
Europa și din afara ei, ediția din 2022 va celebra noi exemple inspiratoare de transformări pe care
inițiativa își propune să le aducă în viețile noastre, în spațiile în care trăim și în experiențele noastre
de zi cu zi. Prin recompensarea și punerea în evidență a exemplelor din viața reală și a ideilor
excelente ale tinerelor talente, premiile „Noul Bauhaus european” urmăresc să demonstreze că
sustenabilitatea promovată de Pactul verde european poate fi favorabilă incluziunii și poate aduce
frumusețe și experiențe de înaltă calitate în viața de zi cu zi a oamenilor și în comunitățile locale din
întreaga Europă.

Ce tipuri de proiecte sunt eligibile?

Premiul „Noul Bauhaus european” va recompensa atât exemple existente, cât și idei și concepte noi
în cadrul a patru categorii.

Fiecare categorie conține două componente de concurs paralele:

Premiile „Noul Bauhaus european” – pentru exemple existente finalizate și

„Staruri în devenire ale Noului Bauhaus european” – pentru conceptele sau ideile prezentate de
tinere talente.

Candidaturile trebuie să explice de ce și în ce mod proiectul/conceptul reprezintă sau întruchipează
cele trei valori principale care stau la baza inițiativei „Noul Bauhaus european” – estetică,
sustenabilitate și incluziune – și trebuie să includă o dimensiune inovatoare. În plus, pentru „Staruri
în devenire”, candidații trebuie să prezinte etapele planificate pentru dezvoltarea sau implementarea
ulterioară a conceptului/ideii.

Care sunt categoriile premiilor din acest an?

În prezent există patru categorii (în comparație cu 10 categorii în cadrul primei ediții) care reflectă
cele patru axe tematice de transformare identificate în cursul etapei de proiectare în comun a noului
Bauhaus european. Ele se inspiră din perspectivele și experiențele a mii de cetățeni și organizații din
UE, care au contribuit la acest proces. În același timp, categoriile sunt suficient de largi pentru a
cuprinde diferite proiecte, idei și concepte. 

Proiectele ar trebui să contribuie la crearea unor locuri frumoase, sustenabile și incluzive în cele patru
categorii, descrise în linii mari după cum urmează:



„Reconectarea cu natura” 

Exemple de proiecte frumoase, sustenabile și incluzive, care pot să inspire și care aduc oamenii și
comunitățile mai aproape de natură, care contribuie la regenerarea ecosistemelor naturale și la
prevenirea pierderii biodiversității sau care invită oamenii și comunitățile să își regândească relația cu
natura pe baza unei perspective axate pe viață, ca alternativă la perspectiva axată pe om.



„Redobândirea sentimentului de apartenență” 

Exemple de proiecte frumoase, sustenabile și incluzive, care pot să inspire și care contribuie la
crearea unui sentiment de apartenență, a unui „spirit” sau „sens” al locurilor, al comunităților (unde
persoanele aparțin unui grup) sau al bunurilor și care celebrează diversitatea.

„Prioritizarea locurilor și a persoanelor care au cea mai mare nevoie”



Exemple de proiecte frumoase, sustenabile și incluzive, care pot să inspire și care contribuie la
abordarea nevoilor teritoriilor, comunităților și persoanelor care necesită o atenție deosebită și
urgentă datorită caracteristicilor economice, sociale sau fizice specifice.

„Conturarea unui ecosistem industrial circular și sprijinirea unui mod de gândire din
perspectiva ciclului de viață”

Exemple de proiecte frumoase, sustenabile și incluzive, care pot să inspire și care contribuie la
transformarea ecosistemelor industriale în direcția unor practici mai durabile, într-un spirit de
circularitate, ținând seama de aspecte sociale relevante. 

Cine poate candida la premiile „Noul Bauhaus european”?

Pot candida atât cetățeni/entități din UE, cât și cetățeni/entități din afara UE, atât timp cât conceptul,
idea sau proiectul lor este în fapt dezvoltat și/sau amplasat fizic în UE. Se pot depune și candidaturi
de la consorții și în comun/în parteneriat, cu aceleași criterii ca în cazul proiectelor amplasate în UE.

Tinerii în vârstă de cel mult 30 de ani la 28 februarie 2022 își pot depune candidatura pentru ambele
componente de concurs: premiile „Noul Bauhaus european” și „Staruri în devenire ale Noului
Bauhaus european”. 

Promotorii de proiecte în vârstă de peste 30 de ani pot candida numai la premiile „Noul Bauhaus
european”.

Pot candida numai proiectele fizice, tangibile sau sunt acceptate și conceptele și ideile?

Ca și în cadrul ediției din 2021 a premiilor, prima componentă de concurs, premiile „Noul Bauhaus
european”, va fi dedicată exemplelor existente de proiecte recente. Aceste proiecte trebuie să fi fost
deja finalizate la momentul depunerii candidaturii și nu ar trebui să aibă mai mult de doi ani de la
finalizarea lor. Conceptele, prototipurile și soluțiile (instrumentele, metodele și ideile) care nu au fost
încă implementate în contexte reale nu sunt eligibile.

Nu este obligatoriu însă ca aceste proiecte să aibă o manifestare fizică, sub forma unei clădiri sau a
unui produs material. Pentru toate cele patru categorii, ele pot lua și forma unor metodologii sau
procese realizate și/sau implementate, cum ar fi, de exemplu, modelele educaționale sau proiectele
culturale.

A doua componentă de concurs, „Staruri în devenire ale Noului Bauhaus european”, va fi dedicată
conceptelor sau ideilor prezentate de tinere talente în vârstă de până la 30 de ani. Conceptele/ideile
din cadrul acestei componente se pot afla în diferite stadii de dezvoltare, de la concepte în faza
inițială până la cele ajunse la nivel de prototip, și trebuie să fie prezentate alături de un plan de



dezvoltare care să specifice etapele planificate pentru dezvoltarea, promovarea și/sau implementarea
în continuare a conceptului/ideii, cu un accent deosebit pe primul an după depunerea candidaturii.

Și în acest caz, nu este obligatoriu ca aceste proiecte să aibă o manifestare fizică, sub forma unei
clădiri sau a unui produs material. Pentru toate cele patru categorii, ele pot fi, de asemenea,
metodologii sau procese, modele educaționale sau proiecte culturale etc.

Ce este diferit în 2022, în afară de categorii, în comparație cu prima ediție a premiilor din
2021?

În acest an vom acorda 18 premii în total. Prin urmare, pentru fiecare categorie, la fiecare
componentă, se vor acorda două premii pentru un câștigător și un ocupant al locului doi (locul I și II
din fiecare categorie în cadrul fiecărei componente). Prin procesul de selecție bazat pe criteriile de
atribuire descrise în Ghidul candidatului se vor acorda 16 premii. Printr-un vot public deschis se vor
acorda două (2) premii suplimentare, câte unul pentru fiecare componentă.

În cadrul componentei A - premiile „Noul Bauhaus european”, premiul în bani pentru fiecare
categorie (un total de nouă premii în cadrul acestei componente) va fi de: 

30 000 EUR pentru fiecare câștigător în cadrul fiecărei categorii și pentru câștigătorul
votului public
20 000 EUR pentru fiecare ocupant al locului doi

În cadrul componentei B - „Staruri în devenire ale Noului Bauhaus european”, premiul în bani
pentru fiecare categorie (un total de nouă premii în cadrul acestei componente) va fi de: 

15 000 EUR pentru fiecare câștigător în cadrul fiecărei categorii și pentru câștigătorul votului
public
10 000 EUR pentru fiecare ocupant al locului doi

Dincolo de evaluarea calitativă a candidaturilor, etapa finală a procesului de evaluare va ține seama și
de diversitatea geografică, de echilibrul între candidaturile referitoare la transformarea fizică a
mediului construit și cele referitoare la alte tipuri de transformări, precum și de diversitatea de
contexte (rural/urban, scară mică/mai mare etc.).

Procesul de votare publică este, de asemenea, diferit de această dată, deoarece numai două premii
dedicate vor fi acordate în acest mod. În plus, anul acesta, votul public nu se limitează la abonații
buletinului informativ al noului Bauhaus european, ci orice persoană interesată ar trebui să își poată
exprima votul.

În fine, în 2022, candidaturile se pot depune doar în cadrul unei singure categorii și al unei singure
componente, adică aceeași candidatură nu poate fi depusă în mai mult de o categorie/o componentă.

Veți sprijini câștigătorii „staruri în devenire” în efortul lor de a-și transforma ideile în
realitate?

Tuturor exemplelor și conceptelor/ideilor de proiect preselectate li se va acorda vizibilitate pe site-ul
dedicat noului Bauhaus european înainte de selecția finală (a se vedea mai jos). Pe lângă un premiu
în bani, fiecare câștigător al unui premiu va beneficia de un parteneriat media asigurat de Comisie
pentru activități de comunicare specifice.

Pachetul de comunicare primit de „starurile în devenire” este menit să-i ajute pe câștigători să-și
transforme ideile în realitate.

Cum vor fi aleși câștigătorii premiilor „Noul Bauhaus european”?

Procesul de selecție se va desfășura în cinci etape:

1. examinarea candidaturilor și evaluarea eligibilității;

2. fiecare candidatură eligibilă va fi evaluată de către doi experți externi în domeniul
sustenabilității, incluziunii și esteticii, pentru a stabili lista finaliștilor. Lista finaliștilor va
cuprinde cele mai bune candidaturi evaluate pentru fiecare componentă și fiecare categorie și va
include candidaturi reprezentând toate statele membre ale UE.

3. candidaturile finaliștilor vor fi publicate pe site pentru un vot public. Votul public va fi deschis
tuturor persoanelor și entităților care doresc să voteze, cu condiția să dețină o adresă de e-mail
validă;

4. candidaturile finaliștilor vor fi examinate de un juriu final format din experți externi, compus din
nouă membri și un reprezentant al Comisiei Europene care acționează în calitate de facilitator
(fără drept de vot).



5. câștigătorii și ocupanții locului doi vor fi confirmați de comitetul de evaluare al Comisiei.

Cum vor fi selectați câștigătorii de către juriul final în acest an?

Pe baza evaluării inițiale a candidaturilor de către experții externi, juriul final va propune o clasificare
finală a candidaturilor ținând seama, dincolo de calitatea candidaturilor, de următoarele criterii
suplimentare:

diversitatea geografică;

echilibrul între candidaturile referitoare la transformarea fizică a mediului construit și cele
referitoare la alte tipuri de transformări;

diversitatea de contexte (rural/urban, scară mică/mai mare etc.).

Care sunt criteriile de premiere? 

Criteriile de premiere sunt diferențiate între cele două componente și includ următoarele:

Pentru premiile „Noul Bauhaus european”:

a) Caracterul exemplar și de ultimă generație al proiectului în categoria de premiu aleasă, inclusiv
modul în care au fost urmărite și combinate valorile centrale ale sustenabilității, esteticii și incluziunii
într-un mod exemplar în raport cu respectiva categorie.

b) Rezultatele/efectele demonstrate ale proiectului în raport cu așteptările corespunzătoare fiecărei
categorii.

c) Angajamentul și implicarea cetățenilor. Se va acorda o valoare specifică calității implicării
cetățenilor și a societății civile în conceperea și/sau implementarea proiectului. Proiectul ar trebui să
prezinte beneficiile care decurg din implicare și să ofere, pe cât de mult posibil, soluții locale la
provocări mondiale.

d) Dimensiunea inovatoare în raport cu practicile curente.

e) Potențialul ridicat de transferabilitate și reproductibilitate a proiectului în diferite contexte, pe baza
unei documentații, a unei comunicări a metodologiei și a unor principii clare.

Pentru „Staruri în devenire ale Noului Bauhaus european”:

a) Caracterul exemplar și de ultimă generație al ideii de proiect sau al conceptului în categoria de
premiu aleasă. Proiectele și conceptele trebuie să demonstreze modul în care toate cele trei valori
fundamentale - sustenabilitate, estetică și incluziune - pot fi urmărite și combinate într-un mod
exemplar în ceea ce privește categoria specifică.

b) Dimensiunea inovatoare în raport cu conceptele și practicile curente.

c) Relevanța, calitatea și credibilitatea planului de dezvoltare, acordând o atenție deosebită etapelor
preconizate pentru anul următor depunerii candidaturii.

Informații suplimentare

Comunicat de presă privind premiile „Noul Bauhaus european” din 2022

Pagina web a noului Bauhaus european

Pagina premiilor
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