
The European Soundscape Award 

Termenulpentrudepunereamaterialelor: Luni 18 August 2014, ora 17.00 – CET  (Central European Time)     

Premiul European pentruactiuneprivindreducereazgomotului   ”The European Soundscape Award”  

Agenția Europeană de Mediu(EEA) impreuna cu Societatile care se ocupa de reducerea zgomotului, dinOlandașiRegatul Unit,au constituit  o 
echipa de lucru in comun, pentru a creștegradul de conștientizarecu privire laimpactul zgomotului asupra sănătățiișipentru a 
recompensainițiativele europenecarepot ajuta la reducereazgomotuluiexcesiv. Orice produs, campanie, inovaresausistemcare 
oferăosoluțiecreativăla o problemăde zgomot poate finominalizat pentruPremiul: „SOUNDSCAPE AWARD” 
Depunerile de proiecte, pentruaceastacompetitietrebuie să fietransmiseelectronic laadresa de e-
mail:europeansoundscapeaward@eea.europa.euși vor trebuie sarespectecriteriilestabilite mai jos: 

Criterii de Eligibilitate:  

Pot fi primite depuneri de proiectepentru tiporice activitate, sauinițiativăîndomeniul controluluizgomotului saumanagementuluizgomotului, 
carea fost efectuatăpânăla1August 2014.  
Agenția Europeană de Mediuînțelege căacesttipdeactivitate necesita timppentru a fi proiectatașiimplementatașicel mai important, pentru a 
examina șimăsura impactul.  
Agentia European de Mediu, salutăre-depuneri deînregistrăridin anii anteriori.  
În cazul în careinițiativape care doriți să oprezentati s-a desfasurat pe perioadămai lungă de timpdecâtceea ce este specificta in cele de mai sus, 
vă rugăm să contactațieuropeansoundscapeaward@eea.europa.eu in vedereaobtineriimai multorinformații. 

Criteriile de apreciere din partea Juriului: 

Prezentarea depunerii: Proiectul dvs.trebuie să descrie: 

Naturasau problemade zgomot, abordarea adoptatăpentru a înțelegeproblema, o descrierea soluțieisauinițiativei pentru rezolvarea acesteia, 
dovezi ale impactuluișirezultatulsoluțieisauinițiativei. 
Prezentările vorfi, de asemenea, jurizatesi apreciate pentru demonstrarea urmatoarelor: 
Cooperareacomunitară, educația privind sursele de zgomot, soluțiilecreative, eficiența costurilor, potențialdereplicareînaltetari.  

Depunerea proiectului care priveste participarea Dvs:Trimiteti un e-mail la adresa:europeansoundscapeaward@eea.europa.eu care 
sacuprindanumeleOrganizatieiDvs. sila subiectul e-mailului, mentionatititlulProiectuluiDvs. 

Vă rugăm să reținețicăpropunerilear trebui să cuprindăunmaximumdepatru paginiA4, in formatul final gata de imprimare. Documentul Dvs. 
trebuie sa faca referiri lalink-urisuplimentare depe internet, care vin in sprijnul aplicatiei dumneavoastră, astfel incit membrii juriului sa poata 
accesa acesteinformațiisuplimentare, in cazul in care doresc sa o faca.Va rugam sa includetidetalii completede 
contact.Vețiprimioconfirmaredeprimireadepuneriidumneavoastrădee-mail. În cazul în careeste necesar, din partea Agenției Europene pentru 
Mediusaudela Societatea pentru Reducere a Zgomotului, careva vacontacta pentru aclarificapunctele prezentate sau va 
solicitainformațiilesuplimentarepentru a sprijinidepunereaDvs. înainte cajuriul saexamineze toateobservațiile.  
Evaluarea Proiectelor și anuntarea rezultatelor: 
Proiectelefinalistevor fi anunțateînluna Septembrie șiveti fi invitați să participatila ceremonia de premiere,în luna Octombrie. Cu aceasta ocazie 
vafianunțat cistigatorul si va fi prezentatpremiulmentionat.  

Mai multe detalii pe: http://www.eea.europa.eu/themes/noise/the-european-soundscape-award 

Pentru Conformitate: 
 
Carmen Madalina COZMA 
Project manager-Networking, Communication and Education   
European Environment Agency 
Phone: +4521742797-  KongensNytorv 6 - 1050 Copenhagen K – Denmark 
E-mail:carmen.madalina.cozma@eea.europa.eu|www.eea.europa.eu 
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