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Xiamen, yksi Kiinan kauneimmista merenrantakaupungeista
Fujianin läänissä sijaitsevana maakuntakaupunkina ja yhtenä Kiinan neljästä ensimmäisestä erityisestä talousalueesta, Xiamen sai 
valtioneuvostolta paikallisen lainsäädäntövallan ja itsenäisen kaavoitusaseman.   Xiamenin pinta-ala on 1573,16 km² ja sen merialue on 
390 km². Asukasmäärä on 3,53 miljoonaa ja suuri määrä ulkomailla sekä Taiwanissa asuvia kiinalaisia on kotoisin sieltä.  Kaupunkialueen 
ja merimaiseman yhteensulautuminen on onnistunut täydellisesti. Xiamenissa on upeat maisemat ja miellyttävä ilmasto.

Xiamen, yksi Kiinan elinvoimaisimmista talouksista
Monivuotisen kehityksen tuloksena on monikerroksinen, laaja-alainen ja avoin talousjärjestelmä. Sitä tukee kolme taiwanilaista 
sijoitusaluetta (Haicangissa, Xinglinissä ja Jimeissä), Xiangyun vapaakauppa-alue, kansallisia huipputeknologiaa edustavia 
teollisuuskyliä, viennin edistämisalueita, teknologiapuistoja ja yrityksen perustamista tukevia toimintaympäristöjä.  Kaikki nämä 
auttavat luomaan ulkomaisille sijoittajille otollisen maaperän. Muiden muassa The China International Fair for Investment and Trade 
(CIFIT) –messut ja The China Xiamen Machinery and Electronics Exhibition (CXMEE) –näyttely on järjestetty onnistuneesti monena 
peräkkäisenä vuotena. Xiamenista on muodostunut tunnettu ulkomaisten sijoitusten ja kansainvälisen kaupan kohde.

Xiamen, yksi Kiinan kilpailukykyisimmistä kaupungeista 
Xiamenilla on 15 kansainvälistä sisarkaupunkia, 18 kansainvälistä ystävyyssatamaa sekä pysyviä suhteita 75 maan ja alueen kanssa. 
Vuonna 2002 Xiamen saavutti ensimmäisen sijan ja sai kultaisen palkinnon LivCom Awards –kilpailun suurkaupunkien luokassa. 
Vuonna 2004 Xiamen sai tavoitellun YK:n asumis- ja yhdyskuntajärjestön (UN Habitat) palkinnon.   Xiamen on myös saanut Top 
Destination for Foreign Investment ja City of Excellence in Civil Ethics -arvot kolmena peräkkäisenä vuotena, samoin useita muita 
palkintoja, muiden muassa National Model City for Environmental Protection, National Award for Excellence in Sanitation, National 
Excellence in Tourism sekä China’s Top 10 Most Liveable Cities -palkinnot.

Xiamen, yksi Kiinan asumiskelpoisimmista ja ekoystävällisimmistä kaupungeista
Vuosikausia Xiamen on pyrkinyt saavuttamaan harmonian yhteiskunnan, talouden ja luonnon välille.  Xiamenin asukkaita on rohkaistu 
osallistumaan aktiivisesti kaupungin ja yhteisön kehittämiseen. Omien pyrkimystensä ja kansainvälisen yhteistyön kautta Xiamenista on 
kasvanut ystävällinen yhteisö, jossa on terve ekojärjestelmä, asumiskelpoinen ympäristö, korkea elintaso ja vahva ympäristötietoisuus.

Xiamen isännöi ylpeänä ensi vuoden 2013 International Awards for Liveable Communities –kilpailua ja tekee parhaansa tarjotakseen 
vierailijoille unohtumattoman kokemuksen.  

Tervetuloa osallistumaan ensi vuoden 2013 LivCom Awards –kilpailuun ja vierailulle kauniiseen 
Xiameniin.

Kaupunginjohtaja 

Mr Liu Keqing 
Mayor of Xiamen

Welcome to Beautiful Xiamen Host of  
The International Awards for Liveable Communities 2013  
(The LivCom Awards)

Mr Liu Keqing
Mayor of Xiamen



Bursary Award
Vain yhteisöt, jotka ilmoittautuvat The International Awards for Liveable 
Communities –kilpailun Whole City –osioon, saavat hakea 10 000 punnan 
Bursary Award -apurahaa.

•  Hakemuksesta tulee näkyä vähintään 10 000 punnan arvoisen hankkeen  
 rahoitus. Koko hankkeen rahoitus ei saa ylittää 20 000 puntaa. Bursary  
 Award –hakemukseen tulee liittää kustannusarvio.

•  Bursary Award –apurahan saaja edistää asumiskelpoisen yhteisön   
 luomisen tavoitetta ja täyttää yhden tai useamman The International  
 Awards for Liveable Communities –kilpailun arvosteluperusteista.

•  Hakemuksen suhteen ei ole muotovaatimuksia, se voi liittyä esimerkiksi  
 rakentamiseen, koulutukseen, tekniseen vaihtoon, tutkimukseen yms.

•  Hankkeen tulee valmistua 12 kuukauden kuluessa Bursary Award   
 -apurahan myöntämisestä.

•  Hakemuksiin tulee liittää kaikki hankkeen yksityiskohdat: yhteenveto ja  
 tavoitteet sekä hankkeen tulokset.

•  Hakemusta tulee lähettää kolme kopiota ja se saa sisältää enintään 3 000  
 sanaa + kaavioita, kuvia, kustannusarvio yms.

•  Myönnetty apuraha maksetaan, kun hanke on valmistunut. Seremonia  
 järjestetään hankkeen sijaintipaikalla, mikäli mahdollista.

•  Bursary Award –apuraha vastaanottajien tulee kirjoittaa 800-1000   
 -sanainen artikkeli valokuvien kera hankkeesta Ifpra World –julkaisua  
 varten.

•  Hakemusten tulee olla perillä rekisteröintiä varten Whole City Awards – 
 kaavakkeessa mainittuun päivään mennessä.

•  Bursary Award –hakemusten määrää ei ole rajoitettu eli yhteisöt saavat  
 lähettää useampia LivCom Bursary Award –hakemuksia eri hankkeista.

•  Joitakin Bursary Awards –apurahan saajia kutsutaan LivCom –finaaliin 
  esittelemään hankkeitaan. Näiden esitysten pitäjät saavat tiedon   
 järjestelyistä samaan aikaan kuin kutsut finaaliin saapuvat.

Bursary Award Project Title: ....................................................................
Name of Community with which the Bursary Project is linked: ..............
.................................................................................................................
Contact details (Full name & title): ........................................................... 
.................................................................................................................
Address: .................................................................................................. 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Telephone (include full code): ..................................................................
Fax: ..........................................................................................................
Email: .......................................................................................................
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PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS 

Tel/Fax: 
+44 (0) 118 946 1680 
E-mail: 
info@livcomawards.com
Web: 
www.livcomawards.com
Press office 
E-mail: livcompress@ 
btinternet.com



Whole City Awards
LivCom Awards –kilpailu on maailman ainoa 
paikallisille yhteisöille järjestetty kilpailu, joka liittyy 
ympäristöjohtamiseen ja asumiskelpoisten yhteisöjen 
luomiseen. 

LivCom Awards –kilpailun tavoite on kannustaa 
yhteisöjä parhaiden toimintatapojen omaksumiseen, 
edistää innovaatioita ja johtamista, jonka tuloksena 
on elämää sykkivä, ympäristövastuullista kehitystä 
edustava yhteisö, joka parantaa asukkaidensa elämän 
laatua.

Osallistuminen LivCom Awards –kilpailuun johtaa 
yhteisönne kansainvälisen profiilin nostamiseen 
ja tarjoaa teille mahdollisuuden oppia parhaat 
kansainväliset toimintatavat paikallisen ympäristön 
hoitamisessa.  

LivCom Awards –kilpailussa on viisi väestökategoriaa. 
Yhteisöjä ei verrata toisiinsa omassa 
väestökategoriassaan, vaan niitä arvioidaan sen 
perusteella, miten ne arvosteluperusteiden mukaan 
suoriutuvat kulttuurisesti, poliittisesti, taloudellisesti, 
maantieteellisesti ja ilmastollisesti omassa 
ympäristössään.

ARVOSTELUPERUSTEET

Eri kulttuuriympäristöissä sijaitsevilla erikokoisilla 
yhteisöillä on eri rakenteita ja vastuita.  Mikäli jonkin 
arvosteluperusteen piirissä on aktiviteettialue, 
joka ei suoraan kuulu yhteisön vastuualueeseen, 
yhteisön odotetaan selittävän sekä Awards-kilpailun 
hakemusten jättämis- että kilpailun finaalivaiheessa, 
miten se käyttää hyväkseen tilaisuuksia vaikuttaa 
näiden alueiden toimintatapoihin.

1. Luonnonmukaisten ja rakennettujen maisemien 
parantaminen:

LivCom Awards -kilpailun yhteydessä maisemointi 
on se seikka kaupungissa ja kaupunkikuvassa, joka 
puutarhanhoidon ja infrastruktuurin suunnittelun avulla 
luo paremman ympäristön..  Hakemuksessa tulee 
kuvata yhteisön maisemoinnin pääpiirteitä ja osoittaa, 
miten yhteisö on maisemoinnilla yhdistänyt kaikki 
erityiselementit, sekä rakennetut että luonnonmukaiset 
niin, että lopputuloksena on rauhanomainen 
rinnakkaiselo rakennetun ja luonnon maiseman välillä. 
LivCom Awards -kilpailussa etsitään todisteita luonnon 
perinteen suojelusta ja ekologisesti tärkeiden paikkojen 
sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä 
ja kasvillisuuden tuomisesta ympäristöihin, joissa 
kasvit eivät yleensä viihdy. Tämän osa-alueen 
tulisi osoittaa, miten maisemaa on yhteisössänne 
parannettu sellaisen ympäristön luomiseksi, joka 
ilmentää kansalaisylpeyttä, lisää vapaa-ajasta 
nauttimisen mahdollisuuksia ja parantaa elämänlaatua 
yhteisössänne. 

Luonnonmukainen ja rakennettu maisema on kestävän 
kehityksen ja näkyvyyden peruskriteeri aluevaltuuston 
toimintalinjan laajemmassa tarkastelussa, koska 
se liittyy kestävää kehitystä tukevan yhteiskunnan 
säilyttämiseen, luomiseen ja johtamiseen. Kestävää 
kehitystä osoittaa tässä yhteydessä maiseman 
ja perinteen tila menneisyydessä, nykyhetkellä 
ja tulevaisuudessa, koska se on tärkeä tekijä 
asumiskelpoisen yhteisön luomisessa.  Sosiaalisen 
ja fyysisen kestävyytensä vuoksi maisemoinnin 
otaksutaan vaikuttavan yhteisön kestävään 
kehitykseen. Maisemointikeinojen käyttöä ja 
infrastruktuurin kehittämistä tulee johtaa niin, että ne 
tukevat yhteisön kestävän kehityksen periaatteita. 

Maisemointia tulisi johtaa hoitavalla asenteella, 
joka kuvaa johtamisen filosofiaa, omaleimaisia 
toimintatapoja sekä arviointimenetelmien tuloksia, jotka 

tukevat asukkaiden näkemyksiä.  Luonnonmukaisen 
maiseman tulisi sisältää käytännöllisiä asioita kuten 
luonnon monimuotoisuus, kotimaiset istutukset, 
vihreät jätteet, puunistutus ja hoito-ohjelmat yms. 
Rakennettu maisema tarkoittaa muun muassa katujen 
maisemointia, koristelua, julkista taidetta, rakennettuja 
puistoja, puutarhoja ja aukioita.  Hakemusten tulisi 
kattaa kaikki tarvittavat näkökohdat, jotka osoittavat 
miten kestävän kehityksen huomioiva johtaminen 
näkyy maisemassa, mukaan lukien lukumäärät, 
tilastotiedot, maantieteelliset todisteet ja muut tosiasiat, 
joilla mitataan toimintatapojen tuloksia.  

2. Taide, kulttuuri ja perinne: 

Tässä osiossa tulisi osoittaa, miten yhteisö arvostaa 
ja ilmentää omaa ainutlaatuista kulttuuriaan 
tunnustamalla omat kielensä ja erityislaatuisen 
taideteollisuutensa heijastamalla omaa 
elämäntapaansa kulttuuristen toimintatapojensa 
kautta ja miten se arvostaa perinteitään sekä 
rakennusten että muistomerkkien ja hengenelämän 
keskusten muodossa ja hyväksymällä oman 
historiansa, tulkiten ja suojellen sitä. Tämä pätee 
niin alkuperäiskulttuureihin kuin uusiin, erillisiin 
kulttuureihin monikulttuurisissa maissa. Juhlat ja 
tapahtumat ilmentävät usein näitä ulottuvuuksia tai 
niistä tulee osia maan kulttuuria. Ne osoittavat, miten 
hyvin nämä ryhmät on otettu osaksi yhteiskuntaa.  
LivCom-kilpailussa pyritään arvioimaan, miten taidetta 
suositaan kaikissa sen muodoissa ja miten paljon 
tunnustusta se saa julkisen näytteillepanon, yhteisön 
tunnustusten ja tukien muodossa. 

Yhteisön ylpeyden lähde on usein omanarvontunnon 
kehittyminen, ”keitä me olemme ihmisinä”. Se luo 
hyvinvointia ja tyytyväisyyttä asuinpaikkaamme 
ja itseämme kohtaan. Yhteisöt eroavat toisistaan 
kulttuurisen kehityksensä, etnisyytensä, historiansa ja 
jokapäiväisten toimintatapojensa perusteella. Tämä 
on tavallaan osa yhteisön henkistä ulottuvuutta, 
jonka piirissä ihmiset tuntevat olonsa hyväksi ja jonka 
ansiosta heidän elämästään tulee antoisaa ja rikasta. 
Hakemuksessa tulee kuvata, miten yhteisön kulttuuria 
edustaviin rakennuksiin ja muistomerkkeihin on 
kiinnitetty huomiota aikojen kuluessa ja miten näitä 
perinteitä on säilytetty ja tulkittu.
Hakemuksessa tulee esitellä tärkeimmät tekijät, 
jotka osoittavat, miten yhteisöt säilyttävät, tulkitsevat, 
suojelevat ja juhlistavat perinteitä joko rakennusten 
muodossa tai perinnetekijöiden tunnustamisella, 
esimerkiksi paikallisen taideteollisuuden, paikallisten 
kielten tai tärkeiden tapahtumien ja hengellisten 
käsitteiden muodossa. 
Hakemuksessa tulee myös kuvata, miten nämä 
muodot ovat osa julkisia näyttelyjä, tapahtumia, 
historiallisia museoita tai ohjelmia, lyhyesti sanottuna 
miten yhteisö tukee näiden perinteiden jatkuvaa 
tunnustamista, jotka olivat mahdollisesti maan 
ensimmäinen kulttuuriperinne, ja miten se vastaanottaa 
uusia kulttuureja.
Yhteisöt muuttuvat ajan mittaan nyky-yhteiskunnan 
toimintatapojen suhteen, kun niihin yhdistyy uusia 
kulttuureja. Se, missä määrin uusia kulttuureja tuetaan, 
vaikuttaa myös elämän laatuun ja kyseisiin uusiin 
kulttuureihin. Yhteisöjen toimet voivat johtaa uusien 
kulttuurien eristämiseen tai niiden sisällyttämiseen 
osaksi maan kulttuuria, koska ne sekä sopeutuvat että 
vaikuttavat uuteen ympäristöönsä.
Yhteisöt ilmaisevat itseään myös taiteiden kautta niiden 
kaikissa muodoissa. Taiteiden näytteillepano vaikuttaa 
ihmisten hengellisen täyttymyksen luonteeseen ja 
on usein ilmaus paikallisesta sävystä taiteellisessa 
muodossa.

3. Ympäristövastuulliset toimintatavat:

Tämän osa-alueen tulisi osoittaa, miten yhteisössä 
on käytetty innovatiivisia, ympäristövastuullisia 

toimintatapoja ja miten siinä on toteutettu hankkeita, 
jotka johtavat ympäristövastuullisen kehityksen 
ylläpitämiseen. Raati haluaa todisteita siitä, että 
yhteisössä on tarmokkaasti pyritty panostamaan 
kestävään kehitykseen ja rohkaistu toimintamalleja, 
jotka johtavat ympäristön kehittämiseen, säilyttämiseen 
sekä suojeluun. Se merkitsee ilman, veden ja maan 
laadun parantamista, luonnon monimuotoisuutta, 
kasvihuonekaasupäästöjen sekä luonnonvarojen 
käytön vähentämistä käyttämällä vaihtoehtoisia 
ratkaisuja ja energialähteitä sekä lisäämällä jätteiden 
energiakäyttöä.

Parhaat toimintatavat ovat esimerkkejä 
erinomaisesta panostamisesta, jolla voimme 
parantaa elinympäristöämme.  Hakemuksissa tulee 
kuvata onnistuneita hankkeita, joilla on selkeä ja 
kouriintuntuva vaikutus asukkaiden elämänlaadun 
parantumiseen ja jotka ovat tulosta tehokkaasta 
kumppanuudesta julkisen, yksityisen ja kuntasektorin 
välillä, ja jotka ovat myös sosiaalisesti, kulttuurisesti ja 
taloudellisesti kestäviä sekä ympäristövastuullisia.

Raati haluaa todisteita siitä, että yhteisössä on 
noudatettu parhaita toimintatapoja, joiden omaksumista 
kannustetaan ja joita käytetään keinona parantaa 
yhteiskuntapolitiikkaa toimivuuden perusteella, lisätä 
päättäjien ja asukkaiden tietoisuutta kaikilla tasoilla 
ja löytää mahdollisia ratkaisuja yleisiin sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja ympäristöongelmiin sekä keinona 
jakaa ja siirtää tietoa, asiantuntemusta ja kokemusta 
verkostoitumisen ja oppimisen kautta.

Esimerkkejä tekijöistä, joita tulisi kuvata, ovat 
kestävään kehitykseen perustuvat toimintatavat, 
jätehuolto-ohjelmat, vesiensuojelu ja veden kulutuksen 
vähentäminen, ilman laadun parantaminen, energian 
säästäminen ja säästöohjelmat tehokkaan valaistuksen 
yleistymiseksi ja valosaasteen vähentämiseksi.  
Hakemuksessa tulee myös viitata kuljetuksen 
organisointistrategioihin, kasvihuonepäästöjen 
vähentämiseen ja nykykäytäntöihin, jotta haitallinen 
vaikutus ilmastoon minimoitaisiin ja muutettaisiin 
ilmastomuutoksen epäsuotuisat seuraukset suotuisiksi.    

4. Yhteisön osallistuminen ja sitouttaminen: 

Tämän osion tulisi osoittaa, miten yksilöt, ryhmät ja 
organisaatiot ovat osallistuneet meneillään olevaan 
paikallisen yhteisön suunnitteluun, kehittämiseen 
ja johtamiseen, ja miten yhteisön jäsenille on 
annettu mahdollisuus tehdä muutosehdotuksia, 
ja miten he reagoivat mahdollisuuteen vaikuttaa 
tähän kehitykseen. Tämän alueen osatekijöitä ovat 
integraatio, kehittäminen, tyytyväisyys, voimavarat ja 
osallistuminen.

Menestyvä yhteisö tukee usein hankkeita ja ohjelmia, 
jotka nostavat yhteisön jäsenten sosiaalista ja 
intellektuaalista tasoa.
Tapaa, jolla yhteisön hallintohenkilöstö tulee 
toimeen yhteisön eri ryhmien ja jäsenten kanssa, 
tulee kuvata.  Yhteisön jäsenten osallistuminen 
saattaa ilmetä hankkeiden muodossa, kuten 
luonnonsuojeluhankkeet, tulkinta- ja opastusohjelmat, 
neuvonta- ja koulutusohjelmat, paikallisten yritysten 
ja järjestöjen toiminnan edistäminen ja niihin 
osallistuminen, paikallisten tapahtumien, festivaalien ja 
varainhankinnan tukeminen sekä taloudellinen tuki tai 
luontoissuorituksena annettu tuki.

Yhteisön osallistumisen eri muodot kunnallisella, yritys- 
tai yksilötasolla ovat yhtä tärkeitä kuin osallistuminen 
päätöksentekoprosessiin sekä hankkeiden ja ohjelmien 
suunnitteluun.  Todisteet yhteisön neuvonnasta ja 
tyytyväisyydestä sekä vapaaehtoistyön määrästä ovat 
tärkeitä.

Suurten ja pienten yhteisöjen sekä maaseudulla 



että kaupungissa tulee osoittaa, miten innovatiiviset 
strategiat saavat aikaan yhtenäisen ja sitoutuneen 
yhteisön.

5. Terve elämäntapa:

Tässä osiossa tulee osoittaa, että yhteisöön vaikuttavat 
terveysongelmat ymmärretään selvästi ja niitä 
pyritään ratkaisemaan asianmukaisin tutkimuksin 
ja parannuksiin sitoutuen. Luettelo saavutuksista 
terveysongelmien ratkaisemisessa on välttämätön, 
esimerkiksi jos on järjestetty mahdollisuus osallistua 
elämäntapaa kohentavaan ohjelmaan, jonka 
tarkoituksena on ollut parantaa yhteisön terveyttä. 
Selonteko näiden järjestelyjen ja ohjelmien 
onnistuneesta toteutumisesta parantaa hakemusten 
uskottavuutta tämän arvosteluperusteen kohdalla. 

Terve elämäntapa –kriteeri ei liity vain yksilöjen 
henkiseen ja fyysiseen terveyteen. Se on holistinen 
arvio tekijöistä, jotka taas yhdessä muodostavat 
elämän laatuun liittyvien tekijöiden ryhmän, joka 
edistää hyvinvointia. Taide- tai vapaa-ajan keskusten 
rakentamista ilman selviä perusteita tai tavoitetta 
ei enää pidetä hyväksyttävänä.  Koska voimavarat 
ovat rajallisia ja monesti vähäisiä, palvelujen tai 
tilojen tarjoamiselle tulee olla perusteluja, jotka usein 
nojaavat yksilöidyn sosiaalisen tai terveysongelman 
ratkaisuvaatimukseen. Jokaisella yhteisöllä on 
mahdollisuus terveeseen elämäntapaan ja myös 
siihen liittyviä vaatimuksia. Se, mitä monet yhteisöt 
voivat vain tavoitella voimavarojensa turvin, voidaan 
kompensoida innovaatioilla ja vapaaehtoisvoimin. 
Hakemuksessa tulee kuvata, miten yhteisö kokoaa 
todistusaineistoa tutkimuksista ja ymmärrystä yhteisön 
terveyteen liittyvistä haasteista, sekä strategia, jonka 
avulla tunnistetut vaatimukset täytetään.   Kuvaus 
palveluista ja toimintaohjelmista sekä ajantasaiset 
selonteot niiden tehokkuudesta tulee myös oheistaa.  
Todistusaineistoa vaaditaan siitä, että yhteisöllä on 
holistinen lähestymistapa eri hyvinvointiin liittyviin 
tekijöihin, joista esimerkkejä alla olevassa luettelossa 

·	 tunnistetut henkiseen ja fyysiseen 
terveyteen liittyvät ongelmat

·	 köyhyys, työttömyys ja niiden puuttuvat 
tukijärjestelmät

·	 rikollisuus ja rikollisuuden pelko
·	 aktiviteettitasot ja passiiviset harrastukset 
·	 ruokavalio
·	 huumeet, alkoholi ja tupakointi
·	 liikkuvuus ja kuljetus
·	 kulttuuriharrastukset
·	 koulutus ja elinikäinen oppiminen
·	 asuminen
·	 yleiset tyytyväisyystasot.

Hakemuksessa tulee kuvata toisiinsa yhteydessä 
olevat lähestymistavat, jotka vaikuttavat terveyden 
kohentumiseen yhteisössä.  Siinä tulee viitata 
hankkeisiin, joiden tavoite on parantaa kaikkien 
saavutettavuutta, yhteisöön kuulumisoikeutta ja tasa-
arvoa, neuvottelua ja sitoutumista, kumppaneina 
työskentelyä ja tavoitteellista lähestymistapaa 
markkinoinnissa ja mainonnassa. 

6. Strateginen suunnittelu: 

Tässä osiossa tulisi osoittaa, miten yhteisö päättää 
tulevaisuudestaan ja mitä suunnitteluprosesseja 
se kehittää ja miten ne kohdistetaan niin, että 
luodaan toimintasuunnitelmia, joissa toteutetaan 
yhteisön esittämät toiveet tuloksien suhteen. 
Arvojärjestyksen merkitys tulee esittää suunnitelmien 
tai strategioiden puitteissa, ja mukaan tulee liittää 
todistusaineistoa siitä, että suunnitelmia ollaan 
toteuttamassa vuosisuunnitelman avulla, johon liittyy 
tarkistusprosessi.

Todistusaineistoa tulee esittää, joka osoittaa että 
yhteisön jäsenet tukevat sen strategista suuntaa ja että 
heillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa siihen. 
Lähtökohta sille, että tuotetaan onnistuneesti 

tasapuolinen ja tavoitteellinen kehitysohjelma ja 
palvelut kyseiselle yhteisölle, on vääjäämättä yhteisön 
oma selkeä visio ja sen näkemys siitä, millainen todella 
onnistunut asumiskelpoinen yhteisö olisi.   Tarvitaan 
selkeitä osoituksia siitä, miten tätä visiota kehitetään ja 
että se myöhemmin integroidaan lyhyen, keskipitkän tai 
pitkän tähtäimen suunnitteluun tai strategioihin, joihin 
liittyy tarkistusprosessi. 

Suunnitelmien arvojärjestys tulee kuvata, jolla ne 
suhteutetaan alkuperäisiin visoihin, samoin se miten 
niitä pidetään yksilöllisinä tekijöinä laajemmassa 
suunnitelmassa ja mekanismeissa, jotka varmistavat 
yhteisön yhteisten näkemysten heijastumisen 
asianmukaisesti lopullisissa suunnitelmissa.

Hakemuksessa tulisi osoittaa, että suunnitelmien, 
strategioiden ja lopputuloksen välillä on vastaavuutta. 
Sekä suunnitelmien edistymisestä että joustavuudesta 
yhteisön tarpeiden mukaan tulisi myös esittää 
todisteita. Joitakin kulttuureita johdetaan huipulta 
käsin ja sen vuoksi kuvatut menettelytavat arvioidaan 
kulttuurierojen pohjalta.

ARVOSTELURAATI:

Kansainvälinen arvosteluraati koostuu 
ympäristöjohtamisen ja maisemasuunnittelun 
asiantuntijoista, jotka toimivat kolmen hengen 
työryhmissä arvioiden kategoriat A, B, C ja D sekä 
kuuden ryhmänä arvioiden kategorian E.

1. Rekisteröityminen: 
Täyttäkää rekisteröintikaavake sivulla 4 ja lähettäkää 
se ilmoittautumismaksun kera International Awards 
for Liveable Communities -kilpailun pääkonttoriin 
rekisteröintikaavakkeeseen merkittyyn päivään 
mennessä.

2. Arvioitaviksi jätettävät asiapaperit:
Alkuvaiheen asiapapereiden tulee sisältää:

• Enintään 4 500-sanainen teksti englanniksi – nimiä/
taulukkoja/otsikkoja yms. ei lasketa.

• Enintään 24 kuvatekstillä ja päivämäärällä varustettua 
valokuvaa.

Asiapapereista tulee käydä ilmi, miten yhteisönne 
täyttää kunkin yllämainituista arvosteluperusteista. 
Yhteisö määritellään koko siksi alueeksi, joka kuuluu 
kunnallishallinnon piiriin.

Jokainen arvosteluperuste on samanarvoinen 
pisteytyksessä.

Yhteisöjen, jotka rekisteröityvät osallistuakseen 
LivCom Awards –kilpailun kategorioihin A, B, C 
tai D, tulee lähettää neljä kopiota papereistaan 
rekisteröintikaavakkeessa mainittuun päivään 
mennessä ja kategoriaan E osallistuvien tulee 
lähettää seitsemän kopiota papereistaan.  
Kirjalliset hakemukset tulee lähettää LivCom-
kilpailun pääkonttoriin, jonka osoite on 
rekisteröintikaavakkeessa.

Sähköpostitse lähetettyjä asiapapereita ei 
hyväksytä.

3. Arvostelu: 
Arvosteluraati arvostelee jokaisen vastaanottamansa 
hakemuksen väliarvosteluvaiheessa ja valitsee 
yhteisöt jokaisesta väestökategoriasta. Valitut 
yhteisöt valmistavat esityksen LivCom Awards 
-finaaliin, joka järjestetään kilpailun pitopaikassa 
rekisteröintikaavakkeessa mainittuina päivinä.

4. Finaalissa pidettävät esitykset:
Jos yhteisönne valitaan väliarvosteluvaiheen jälkeen 
LivCom Awards –kilpailun finalistien joukkoon, teidän 
tulee muistaa seuraavat tärkeät seikat: 

• Enintään kolme edustajaa yhteisöstänne saa 

osallistua esitykseen sekä lisäksi tulkki, mikäli tarpeen.

• Esitykset tulee pitää englanniksi. 

• Esitykset eivät saa kestää yli neljääkymmentä (35) 
minuuttia väestökategorioissa A, B, C ja D. Niissä saa 
käyttää digitaalista videota (dvd), jonka esityksen tulee 
myös olla englanniksi, ja joka saa kestää korkeintaan 
kaksitoista (10) minuuttia.  Väestökategorian E 
esitykset eivät saa kestää yli kuuttakymmentä (55) 
minuuttia.

DVD-laite on kilpailupaikalla valmiina.

• Yhteisöt saavat käyttää esityksissään muitakin 
visuaalisia apuvälineitä, esim. PowerPointia (järjestäjät 
toimittavat LCD-projektorin paikalle). Esitysten pitäjien 
tulee hankkia muut laitteet itse. International Awards 
for Liveable Communities –kilpailun järjestäjät eivät ole 
vastuussa osallistujien esityksiinsä tuomien laitteiden 
toiminnasta.

• Jokaisen esityksen jälkeen arvosteluraati esittää 
kysymyksiä esityksen pitäjille. Mikäli tulkin apua 
tarvitaan kysymyksiin vastattaessa, yhteisön tulee itse 
hankkia tulkki ja järjestäjät antavat lisäaikaa tulkkausta 
varten.



Registration to be completed by 31st May 2013
Please complete in capitals in black

Community:  .......................................................................................................................

Contact person: all contact will be with person named below

Title:  (Dr Mr Mrs Miss Ms etc.) ...................................................................................................

Family name/Given Name: ................................................................................................

Job title:  .............................................................................................................................

Address:  ............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Country/Postcode:  ...........................................................................................................

Telephone: (including full international codes)  .............................................................................

Fax:  ....................................................................................................................................

E-mail:  ................................................................................................................................

Community Web Address: ................................................................................................

Average daytime population: ............................................................................................

Whole City Awards Invitation to Host 
The LivCom Awards
The Board of The 
International Awards for 
Liveable Communities will 
soon be considering the 
venue of future Finals. If your 
Community would like to be 
considered as a future venue, 
contact The International 
Awards for Liveable 
Communities at the address 
below.

KEY DATES
Final Registration Date
31st May 2013

Submissions to be received 
by 30th June 2013

Finals in Xiamen, P.R. China
28th November to  
2nd December 2013

OBSERVERS
If your Community does not 
enter the LivCom Awards, 
you may attend the Finals 
as an individual or as a 
Representative of your 
Community and participate 
in all of the Finals Weekend 
activities. For details contact 
the LivCom office.

I wish to register the intention of the community shown above to participate in The 
International Awards for Liveable Communities in the category indicated below:

Category   Average Daytime Population Please tick box

A    Up to 20,000     

B   20,001 – 75,000     

C   75,001 – 150,000  

D   150,001 – 400,000  

E   Over 400,000    

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition and in 
these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Signature                                                       Date

PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS 

Tel/Fax: 
+44 (0) 118 946 1680 
E-mail: 
info@livcomawards.com
Web: 
www.livcomawards.com
Press office 
E-mail: livcompress@ 
btinternet.com



Project Awards
Environmentally Sustainable Project Awards –
palkinnon tavoitteena on tunnistaa innovatiiviset 
hankkeet, jotka osoittavat kestävän kehityksen 
tukemista ja ympäristötietoisuutta ja joilla 
on myönteinen vaikutus alueen yhteisöön ja 
ympäristöön.

Hyväksyttävät hankkeet:
 
Sellaiset hankkeet ovat hyväksyttäviä, jotka on 
saatu valmiiksi kahden viime vuoden aikana 
tai joista merkittävä osa on saatu valmiiksi.  
Hankkeet voivat edustaa julkista sektoria, 
yksityistä sektoria tai niiden yhdistelmää.  
Hankkeita saa ilmoittaa kilpailuun enemmän 
kuin yhden.

LivCom vahvistaa, että kaikki seuraavat 
arvosteluperusteet eivät ole voimassa 
kaikkien hankkeiden suhteen.  Mikäli tietty 
arvosteluperuste tai osa siitä ei ole voimassa 
hankkeen suhteen, asia ei ole rangaistava.  
Hankkeen hakemusta jätettäessä tulee kuitenkin 
mainita kaikki asiaankuuluvat arvosteluperusteet 
kyseisen hankkeen suhteen. 

1. Luonnonmukaisten ja rakennettujen 
maisemien parantaminen:

LivCom Awards -kilpailun yhteydessä 
maisemointi on se seikka kaupungissa 
ja kaupunkikuvassa, joka luo paremman 
ympäristön puutarhanhoidon ja infrastruktuurin 
suunnittelun avulla. Hakemuksessa tulee 
kuvata yhteisön maisemoinnin pääpiirteet tai 
näkemys hankkeen maisemasta ja osoittaa, 
miten yhteisö on maisemoinnilla yhdistänyt 
kaikki erityiselementit, sekä rakennetut että 
luonnonmukaiset niin, että lopputuloksena on 
rauhanomainen rinnakkaiselo rakennusten ja 
luonnon maiseman välillä.  Tämän osa-alueen 
tulisi osoittaa, miten hankkeen maisemaa on 
yhteisössänne parannettu sellaisen ympäristön 
luomiseksi, joka ilmentää yhteisön asukkaiden 
ylpeyttä, lisää vapaa-ajasta nauttimisen 
mahdollisuuksia ja parantaa asukkaiden elämän 
laatua yhteisössänne.

2. Taide, kulttuuri ja perinne: 

Tässä osiossa tulisi osoittaa, miten hanke 
ilmentää ympäröivän yhteisön ainutlaatuista 
kulttuuria tai miten hanke tukee yhteisöä 
tunnustamalla sen historialliset kielet, 
erityislaatuisen taideteollisuuden sekä miten se 
suojelee yhteisön perinteitä sekä rakennusten 
että muistomerkkien ja hengenelämän 
keskusten kautta.

3. Ympäristövastuulliset toimintatavat:

Tässä osiossa tulisi osoittaa, miten 
hankkeessa on käytetty innovatiivisia, 
ympäristövastuullisia toimintatapoja ja miten 
siinä on toteutettu hankkeita, joiden tuloksena 
on ympäristövastuullinen toiminta. Raati haluaa 
todisteita siitä, että hankkeessa on tarmokkaasti 
pyritty panostamaan kestävään kehitykseen 
ja rohkaistu toimintamalleja, jotka johtavat 
ympäristön kehittämiseen ja säilyttämiseen 
sekä suojeluun. Se merkitsee ilman, veden 
ja maan laadun parantamista, luonnon 
monimuotoisuutta, kasvihuonekaasupäästöjen 
sekä luonnonvarojen käytön vähentämistä 
käyttämällä vaihtoehtoisia ratkaisuja ja 
energialähteitä sekä jätteiden energiakäyttöä.

4. Yhteisön osallistuminen ja sitouttaminen: 

Tämän osion tulisi osoittaa, miten yksilöt, ryhmät 
ja organisaatiot ovat osallistuneet meneillään 

olevan hankkeen suunnitteluun, kehittämiseen 
ja johtamiseen, ja miten yhteisön jäsenille on 
annettu valtuudet tehdä muutosehdotuksia 
ja miten he reagoivat mahdollisuuteen olla 
osallisina tässä kehityksessä. Tämän alueen 
osatekijöitä ovat integraatio, kehittäminen, 
tyytyväisyys, voimavarat ja osallistuminen.

5. Terve elämäntapa:

Hankkeella tulisi pystyä osoittamaan sen 
todennäköisesti myönteinen vaikutus 
asukkaiden terveempään elämäntapaan 
sen puitteissa tai tutkimuksissa. Sopivia 
terveyteen liittyviä parannuksia saattaisivat 
olla uusien tai kunnostettujen laitteiden ja/
tai tilojen tarjoaminen, uudet toimintaohjelmat 
jotka on kohdistettu tiheään asutun alueen 
yleisille tai erityisille kohderyhmille tai 
tutkimusohjelmat, joiden tarkoituksena on 
perehtyä terveysongelmiin. Avain esitysten 
menestymiselle on se, miten mitattavia tulokset 
todennäköisesti ovat elämäntapaan liittyvien 
hankkeiden toteuttamisen jälkeen.

6. Strateginen suunnittelu: 

Tässä osiossa tulisi osoittaa, miten hankkeessa 
on käytetty luovia suunnittelutekniikoita 
kestävää kehitystä tukevan hankkeen 
luomiseksi. Siinä tulisi osoittaa, miten 
suunnitteluprosesseja kehitetään ja 
miten ne kohdistetaan niin, että luodaan 
toimintasuunnitelmia, jotka toteuttavat 
yhteisön esittämät toiveet. Arvojärjestyksen 
merkitys tulee esittää suunnitelmien tai 
strategioiden puitteissa, ja mukaan tulee liittää 
todistusaineistoa siitä, että suunnitelmia ollaan 
toteuttamassa vuosisuunnitelman avulla, johon 
liittyy toimenpiteiden tarkistus. Todistusaineistoa 
tulisi esittää siitä, että yhteisön jäsenet tukevat 
sen strategista suuntaa ja että heillä on ollut 
mahdollisuus vaikuttaa hankkeen toteutukseen.

ARVOSTELURAATI

Kansainvälinen arvosteluraati koostuu 
ympäristöjohtamisen ja maisemasuunnittelun 
asiantuntijoista,

Rekisteröityminen: 

Täyttäkää rekisteröintikaavake sivulla 6 ja 
lähettäkää se mahdollisen ilmoittautumismaksun 
kera International Awards for Liveable 
Communities -kilpailun järjestäjälle 
rekisteröintikaavakkeeseen merkittyyn päivään 
mennessä.

Yhteisöjen tulee lähettää neljä kopiota 
papereista, sisältäen enintään 3 000 sanaa 
ja 10 valokuvaa, LivCom Awards –kilpailun 
pääkonttoriin rekisteröintikaavakkeessa 
mainittuun osoitteeseen ja siinä mainittuun 
päivään mennessä:

Asiapapereista tulee käydä ilmi, miten 
hanke täyttää kunkin yllämainituista 
arvosteluperusteista.

Sähköpostitse lähetettyjä asiapapereita ei 
hyväksytä.

Arvostelu: 

Kansainvälinen arvosteluraati arvostelee 
jokaisen vastaanottamansa hakemuksen 
väliarvosteluvaiheessa ja valitsee hankkeet, 
jotka esitellään LivCom-finaalissa, 
joka järjestetään kilpailun pitopaikassa 
rekisteröintikaavakkeessa mainittuina päivinä.
Finaalissa pidettävät esitykset:
 

Jos hankkeenne valitaan väliarvosteluvaiheen 
jälkeen LivCom Awards –kilpailun finalistien 
joukkoon, teidän tulee muistaa esitykseenne 
liittyen seuraavat tärkeät muotoseikat:

•  Enintään kaksi hankkeen edustajaa saa  
 osallistua esitykseen.

•  Esitykset tulee pitää englanniksi.

•  Esitykset eivät saa kestää yli 30 minuuttia.  
 Niissä saa käyttää digitaalista videolevyä  
 (dvd), jonka esityksen tulee myös olla  
 englanniksi, ja joka saa kestää korkeintaan  
 kuusi minuuttia. DVD-laite on kilpailupaikalla 
  valmiina.

•  Yhteisöt saavat käyttää esityksissään  
 muitakin visuaalisia apuvälineitä, esim.   
 PowerPointia (järjestäjät toimittavat LCD- 
 projektorin paikalle). Esitysten pitäjien tulee  
 hankkia muut laitteet itse. The International  
 Awards for Liveable Communities –kilpailu  
 ei ole vastuussa osallistujien esityksiinsä  
 tuomien laitteiden toiminnasta.

•  Arvosteluraati esittää kysymyksiä esitysten  
 pitäjille jokaisen esityksen jälkeen.  Mikäli 
  tulkin apua tarvitaan kysymyksiin   
 vastattaessa, yhteisön tulee itse hankkia  
 tulkki ja järjestäjät antavat lisäaikaa   
 tulkkausta varten.



Project Awards

Registration to be completed by 31st May 2013
Please complete in capitals in black

Project:  ..............................................................................................................................

Contact person: all contact will be with person named below

Title:  (Dr Mr Mrs Miss Ms etc.) ...................................................................................................

Family name/Given Name: ................................................................................................

Job title:  .............................................................................................................................

Address:  ............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Country/Postcode:  ...........................................................................................................

Telephone: (including full international codes)  .............................................................................

Fax:  ....................................................................................................................................

E-mail:  ................................................................................................................................

Project Web Address: ........................................................................................................

I wish to register the above Project in The International Awards for Liveable 
Communities, Environmentally Sustainable Project Awards

If the Project is entered in conjunction with a Whole City registration,
no Registration Fee is payable.

If the Project entered is not associated with a Whole City registration,
a Registration fee of £200 is payable

I would like to pay by:- 

 
Direct credit to Barclays Bank, A/C The International Awards for Liveable 
Communities, sort code 20-71-03, A/C 10672548, Pangbourne Branch,  
P.O. Box 27 Reading RG1 2HD, UK. 
IBAN code GB 33 BARC 2071 0310 6725 48     SWIFT code BARC GB 22

 
Cheque or Banker’s Draft in Sterling for the total Registration Fee sent 
to LivCom, Globe House, Crispin Close, Caversham, Reading, RG4 7JS,  
Berkshire, UK

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition and in 
these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Signature                                                           Date 

Projects may be sponsored by the Public or Private Sector or a partnership of both.
To enter more than one Project - please photocopy Registration Form.

PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS 

Tel/Fax: 
+44 (0) 118 946 1680 
E-mail: 
info@livcomawards.com
Web: 
www.livcomawards.com
Press office 
E-mail: livcompress@ 
btinternet.com

Invitation to Host 
The LivCom Awards
The Board of The 
International Awards for 
Liveable Communities will 
soon be considering the 
venue of future Finals. If your 
Community would like to be 
considered as a future venue, 
contact The International 
Awards for Liveable 
Communities at the address 
below.

KEY DATES
Final Registration Date
31st May 2013

Submissions to be received 
by 30th June 2013

Finals in Xiamen, P.R. China
28th November to  
2nd December 2013

OBSERVERS
If your Community does not 
enter the LivCom Awards, 
you may attend the Finals 
as an individual or as a 
Representative of your 
Community and participate 
in all of the Finals Weekend 
activities. For details contact 
the LivCom office.



	

Benefits of participating in the LivCom Awards

ce

L ivCom Awards –kilpailuun osallistumisesta on seuraavanlaisia
e tuja kunnalle:
• Tietojen kokoaminen alkuraporttia varten on itsetutkiskelutapahtuma,

joka voi luoda pohjan tulevaisuuden suunnitelmille asumiskelpoisen
kunnan kehittämiseksi.

• Finaalin aikana pääsee näkemään esityksiä, jotka sisältävät esimerkkejä
kansainvälisesti parhaasta käytännöstä vastata haasteisiin, jotka ovat
samoja kuin teidän itse kohtaamanne haasteet omassa
kaupungissanne.

• Saa esitellä omaa kaupunkinsa parhaan käytännön kansainvälisellä
foorumilla ja vaikuttaa kansainvälisesti parhaan käytännön hyväksyntään.

• Kansalaisylpeys ja tietoisuus omasta kunnasta lisääntyy, kun se esiintyy
’maailman parhaiden kuntien’ joukossa.

• Kuntia kannustetaan innovaatioihin.

• Tapaaminen muiden maiden samanlaisten haasteiden kanssa
kamppailevien kuntien ja eri kulttuurien edustajien kanssa johtaa
kumppanuuteen, tietojen ja kokemusten vaihtamiseen sekä toistuvien
ammatillisten vierailujen järjestämiseen.

• Tällaista kumppanuutta voi laajentaa koskemaan muitakin kysymyksiä
kuin vain ympäristöä koskevia ongelmia.

• Tietojen ja kokemusten vaihdosta voi saada nopeastikin teknistä hyötyä
ja taloudellisia säästöjä pidemmällä tähtäimellä. Se, että panostaa
hieman ajan ja rahan muodossa osallistumalla Awards-kilpailuun, ei
verota kuntaa paljon ja panostuksesta voi tulevaisuudessa saada
moninkertaisia etuja.

• Menestymistä Awards-kilpailussa voi hyödyntää matkailun
edistämisessä ja sisäiseen pääomaan panostamisessa.

• Kunnan kansallinen ja kansainvälinen julkisuusarvo lisääntyy.

• Mukaan pääsy kansainväliseen 50 maan edustajista koostuvaan
kuntaverkostoon, jossa kunnilla on samanlaiset
ympäristöystävällisyyteen tähtäävät tavoitteet. 

• Kuntia kannustetaan sitoutumaan näihin tavoitteisiin.

• Monien osanottajien mukaan kilpailu on ”palkitsevin ammatillinen
kokemus heidän uransa aikana”.

Voin vakuuttaa, että LivCom Awards –kilpailuun osallistuminen on paitsi
ammatillisesti antoisaa, myös kaupungille mahdollisesti kauaskantoistakin
etua tuottava hanke.

Alan Smith
Chief Executive

COMMUNITIES AND PROJECTS PREVIOUSLY AWARDED FIRST PLACE

The International Awards for Liveable Communities
Globe House, Crispin Close, Reading, Berkshire, England, RG4 7JS. 
Telephone/Fax: +44 (0) 118 946 1680   E-mail: info@livcomawards.com   Web: www.livcomawards.com
Press office E-mail: livcompress@btinternet.com

2008
Category A     Greystones, Ireland
Category B    New Plymouth, New Zealand
Category C    Broadland, England
Category D    Changxing, P.R. China
Category E    Municipality of York, Canada
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape Nieuwpoort,Belgium
Heritage Management  Ogema, Canada

Environmentally Sensitive Practices
Community Involvement   New Plymouth,  
   New Zealand
Healthy Lifestyle  Newark on Trent  
   England
Planning for the Future   Johannesburg, 
   South Africa 

PROJECTS:
Natural  New Plymouth, New Zealand - Coastal Walkway
Built  Dongguan, P.R. China - The World is Mine

Bursary Award: Broadland, England - Stairway
  Newark on Trent, England 
  - Health for All
Personal Award: Bob Harvey, New Zealand

2009
Category A   Gibsons, Canada                                       
Category B Newark on Trent, England                                        
Category C Melville, Australia
Category D Shilong, P.R. China
Category E Dalian, P.R. China
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape Jihlava, 
   Czech Republic
Heritage Management  Broadland, England
Environmentally Sensitive Practices Canada Bay,  
   Australia
Community Sustainability  Melville, Australia
Healthy Lifestyle  Newark on Trent,  
   England
Planning For the Future  Gibsons, Canada

PROJECTS:
Natural         Schwalm-Eder-Kreis, Germany  
  – 100 Steps to Global Protection          
Built   Beijing, P.R. China
  – Hopson No8 Royal Park  
                                  

Bursary Award: Chrudim, Czech Republic –  
  Regeneration of Recreation Area
Personal Award: Liang Guoying, P.R. China
Special Award:  Shen Ruiqing, P.R. China

2010
Category A     Emly, Ireland 
Category B    Chrudim, Czech Republic
Category C    Norwich, England
Category D    Odense, Denmark
Category E    Wuxi, P.R. China
Special City Award:  Medellin, Colombia
 
Criteria Awards:
Enhancement of the Natural
and Built Landscape  Odense, Denmark
Arts, Culture and Heritage Dongcheng,
   P.R. China
Environmental Best Practice Wuxi, P.R. China
Community Sustainability Porirua, 
   New Zealand
Healthy Lifestyle  Chrudim,
   Czech Republic
Strategic Planning  Portland Region,  
   USA
PROJECTS:
Natural  Johannesburg, South Africa
Built  Vancouver, Canada
Socio-Economic Porirua, New Zealand
Special Project Award: Norwich, England

2011
Category A     Nieuwpoort, Belgium  
Category B    Pfaffenhofen an der Ilm,  
  Germany 
Category C    Tongyeong City, South Korea 
Category D    Joondalup, Australia 
Category E    Nanjing, China 
Special Whole City Award:  San Carlos,  
   Philippines
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape  Bilbao, Spain
Environmental Best Practice  Pfaffenhofen,  
   Germany
Healthy Lifestyle   Chrudim,  
   Czech Republic
Arts Culture and Heritage  Nanjing, China 
Community Involvement Greater Geraldton,  
   Australia
Strategic Planning  Mandurah, Australia

PROJECTS:
Natural  Seogwipo City, Korea  
  Jeju Olle Project
Built  Kaohsiung, Taiwan 
  The World Games Main Stadium
Socio-Economic Dubai, UAE: Revitalization of  
  Historic Dubai 

Special Project Award:  Iloilo City - Post LivCom, 
Advancing the Iloilo River Development Initiatives for 
Integrated Sustainable Management

2012
Category A  Port Fairy, Australia 
Category B Chrudim, Czech Republic
Category C County of Wicklow, Ireland
Category D Wellington, New Zealand
Category E Abu Dhabi, United Arab Emirates
Special Awards: Changzhou City, P.R.China
  Suining City, P.R.China
Criteria Awards:
Enhancement of the Natural  
& Built Landscape Jincheng, P.R. China
Arts, Culture Chrudim, Czech Republic 
and Heritage 
Environmental  Siena Province, Italy 
Best Practice 
Community Participation Greater Ankara, Turkey 
& Empowerment 
Healthy Lifestyle Greater Ankara, Turkey
Strategic Planning Jihlava, Czech Republic

PROJECTS:
Natural  Johannesburg, South Africa 
  A Community of Parks 
Built  Masdar City, United Arab Emirates
  Masdar Institute Phase 1A
Socio Economic Schwalm-Eder-Kreis, Germany 
  Vision, Concept, Project  -  
  Strategic Planning for 2022

Bursary Award: Riviera Beach, USA 
  Riviera Beach Heights in Bloom 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006 and 2007 Awards –  
see the LivCom web site
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