O soutěži v kostce

Co

6. mezinárodní soutěž LafargeHolcim Awards hledá přední projekty
profesionálů i odvážné nápady nové generace, které kombinují
udržitelné stavební řešení s architektonickou dokonalostí.
LafargeHolcim Awards (hlavní kategorie)
▪▪ Udržitelné stavební projekty v pokročilé fázi návrhu z oblasti
architektury, pozemního a inženýrského stavitelství, územního
rozvoje, výzkumu o materiálech, stavebních technologií
a souvisejících oborů.
▪▪ Bez věkového omezení autorů.
▪▪ Projekt nesmí zahájit výstavbu / výrobu před 1. lednem 2019.
LafargeHolcim Awards Next Generation (kategorie příští generace)
▪▪ Pro vizionářské koncepty a smělá řešení, včetně designových studií
a výzkumných prací.
▪▪ Autoři do 30 let (datum narození později než 4. června 1988).
▪▪ I studenti a mladí profesionálové mohou ale přihlásit své projekty
v pokročilé fázi designu a s vysokou pravděpodobností realizace
do hlavní kategorie LafargeHolcim Awards.

Jak

Postup

Zadávejte online na: www.lafargeholcim-awards.org
▪▪ Přihlášky musí být v angličtině.
▪▪ Obsah přihlášky zahrnuje podrobnosti o autorovi, shrnutí projektu,
prohlášení o udržitelnosti, posouzení životního cyklu CO2 (pro hlavní
kategorii), 5–10 obrázků projektu.
▪▪ Vstup do soutěže je zdarma.
▪▪ Počet projektů, do kterých může jednotlivec / tým vstoupit, není
omezen.
▪▪ Podrobný postup pro vyplnění přihlášky je dostupný na přihlašovací
stránce soutěže.
▪▪ Uzávěrka přihlášek: 25. února 2020 (14:00 hodin UTC).
Regiony
▪▪ Projekty jsou hodnoceny a odměňovány v pěti geografických
oblastech: Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika, Střední východ
a Afrika a Asie a Tichomoří.
Vyhodnocení
▪▪ V každém regionu porota složená z nezávislých odborníků na půdě
mezinárodně uznávané technické univerzity posoudí všechny přihláš
ky v červnu / červenci 2020: www.lafargeholcim-awards.org/juries
▪▪ Pro hodnocení projektů Nadace LafargeHolcim používá „cíle“ pro
udržitelné stavby, které zahrnují tyto oblasti: pokrok, lidé, země,
prosperita, místo. Více na: www.lafargeholcim-awards.org/target
Odměny pro vítěze
▪▪ Celková částka na odměny ve výši 2 miliony USD: 330 000 USD na
region, včetně 70 000 USD na ceny v kategorii Next Generation (příští
generace).
▪▪ V Globálních cenách Nadace LafargeHolcim potom v roce 2021 rozdá
350 000 USD. Vítězové vzejdou z oceněných projektů regionálních
soutěží v roce 2020.
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