
PŘIHLASTE SE DO SOUTĚŽE 
 
Je ve vašem městě životní prostředí důležitým tématem nebo jste realizovali zajímavý 
projekt? Ještě do konce května můžete zaslat přihlášku a zúčastnit se tak třináctého 
ročníku prestižní mezinárodní soutěže v oblasti životního prostředí a udržitelného 
rozvoje The International Awards for Liveable Communities (LivCom). Budete-li mít 
úspěch, můžete se těšit na účast ve finále soutěže, které proběhne 8. až 12. října 2009 
poprvé v České republice, právě v Plzni. 
 
Pokud do konce června doručíte na adresu: Globe House, Crispin Close, Reading Berkshire, 
England, RG4 7JS soutěžní podklady, dozvíte se začátkem září od mezinárodní odborné 
poroty, zda postupujete do finále. V opačném případě můžete přijet jako pozorovatelé 
a načerpat zkušenosti pro prezentaci vašeho města 
či projektu v některém z dalších ročníků. 
 
Soutěž The International Awards for Liveable Communities má několik částí. Soutěž měst 
(Whole City Awards) je rozdělena podle počtu obyvatel do pěti kategorií (A: do 20 000 
obyvatel, B: 20 001−75 000 obyvatel, C: 75 001−200 000 obyvatel, D: 200 001−750 000 
obyvatel, E: více než 750 000 obyvatel). Do soutěže projektů (Environmentally Sustainable 
Project Awards) lze přihlásit již započatý nebo dokončený projekt. V případě, že se účastníte 
soutěže měst (Whole City Awards) nebo soutěže projektů (Environmentally Sustainable 
Project Awards), můžete žádat o grant na dosud nerealizovaný projekt (Bursary Award). 
Můžete také navrhnout kandidáta na osobní cenu za celoživotní přínos životnímu prostředí 
a komunitnímu plánování (LivCom Personál Award). 
 
Soutěžní podmínky jsou k dispozici ve 30 jazycích včetně českého na webových stránkách 
www.livcomawards.com. Podrobnosti k letošnímu ročníku najdete i na www.livcom2009.cz. 
V Congress Centre Parkhotel Pilsen proběhne prezentace soutěžních prací a jedna z výstav. 
Na mezinárodních stránkách www.livcomawards.com bude možné sledovat přímý přenos 
soutěžního klání i slavnostního večera odkudkoliv na světě. Komunikačním jazykem soutěže 
je angličtina. 
 
Generální partner: 
Congress Centre Parkhotel Pilsen: www.parkhotel-czech.eu 
 
Hlavní partneři: 
Plzeňská teplárenská a.s.: www.pltep.cz 
Vodárna Plzeň a.s.: www.vodarna.cz 
Plzeňský Prazdroj a.s.: www.prazdroj.cz 
 
Partneři: 
ELIOD servis, s.r.o.: www.eliodservis.cz 
Metrostav a.s.: www.metrostav.cz 
Avers, s. r. o.: www.avers.cz 
Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group: www.koop.cz 
 
Mediální partneři: 
MF Dnes: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp 
Český rozhlas: http://www.rozhlas.cz/portal/portal/ 
Český rozhlas Plzeň: http://www.rozhlas.cz/plzen/portal/ 



Moderní obec: http://moderniobec.ihned.cz/ 
Národní síť zdravých měst: http://www.nszm.cz/ 
 
 
Spolupořadatelé: 
Město Plzeň: www.plzen.eu 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně: http://ukr.plzen.eu 
Nadace 700 let města Plzně: www.nadace700.cz 
 
 
 
Kontakt pro novináře: Kateřina Juríková, tel.: 378 035 006, e-mail: jurikova@plzen.eu 
 
 


