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Nevezési útmutató a LafargeHolcim Awards 
pályázati jelentkezéshez

MILYEN PROJEKTEK NEVEZHETŐEK?

 

Következő Generáció (fiatal szakemberek és hallgatók kategóriája):

 

HOGYAN LEHET NEVEZNI?

A folyamat

 

Legfontosabb követelmények

 

HOGYAN VÁLASZTJÁK KI A NYERTESEKET?

A verseny régiói

 

Zsűri 

  

Díjazás

A 2 millió dollár összdíjazású 5. Nemzetközi LafargeHolcim Awards olyan pályamunkákat vár, melyek 

hozzájárulnak a fenntarthatóbb épített környezet létrehozásához. A verseny nyitva áll az építészeti, 

mérnöki, épületgépészeti, táj- és városépítészeti projektek előtt. Pályázni lehet továbbá építőanyagokkal, 

építési termékekkel és technológiákkal, melyek kapcsolódnak a fenntartható építészet öt fókuszterületéhez. 

(www.lafargeholcim-awards.org/target)

Részletes útmutató

LafargeHolcim Awards (fő kategória):
A projekt előrehaladott tervezési fázisban áll és nagy valószínűséggel megvalósul.

A projekt megvalósításának kezdete nem korábbi, mint 2016. július 4.

Minden alkotó 18 évnél idősebb (1999. március 21. vagy annál korábbi születési dátum).

Nevezni angol nyelven, online űrlapon keresztül lehet a  felületen.www.lafargeholcim-awards.org/enter

Regisztrációs határidő: 2017. március 21. 14:00 (UTC)

Tanulmánytervek és újító ötletek.

Minden alkotó 18 és 30 év közötti életkorú (1985. július 5. és 1999. március 21. közötti születési dátum).

A projekt megvalósításának kezdete (amennyiben megvalósul) nem lehet korábbi, mint 2016. július 4.

Alkotók és kapcsolattartás adatai minden csapattagra vonatkozóan

Technikai adatok: helyszín, méretek, anyagok, költségek, egyéb kulcsfontosságú információk

Projekt összefoglaló: háttér információ és projektkoncepció (legfeljebb 800 karakter terjedelmű szöveg)

Fenntarthatósági nyilatkozatok: a fenntartható építészet fókuszterületeinek kérdéseire adott megoldások 

(3 nyilatkozat, egyenként 800 karakter terjedelemben)

5-10 projekt fénykép (nagy felbontású képek képaláírással)

Az alkotó vagy az alkotói csoport fényképe (nagy felbontású kép képaláírással)

Átfogó pályázati útmutató a nevezési folyamat minden lépésének és követelményének ismertetésére: 

www.lafargeholcim-awards.org/guide

A projekteket a megvalósítási helyszínük szerint értékelik és díjazzák az alábbi öt földrajzi régióban: 

Európa, Észak-Amerika, Közép-Kelet Afrika, Ázsia-Csendes-óceán.

Minden régióban független szakértőkből álló zsűri értékel minden pályamunkát. A zsűriknek 

nemzetközileg elismert műszaki egyetemek adnak hátteret: www.lafargeholcim-awards.org/juries

A verseny teljes ciklusa 2 millió dollár összdíjazású. Mind az öt földrajzi régióban 330.000 dollár díjösszeg 

kerül kiosztásra, ami magában foglalja a Következő Generáció díjazására szánt 70.000 dollárt régiónként.

A Díjak, az Elismerések és a Következő Generáció Díjak Európa, Észak-Amerika, Közép-Kelet Afrika, Ázsia-

Csendes-óceán régiókban 2017. szeptember és november között kerülnek átadásra. A Globális 

LafargeHolcim Awards 2018 díja 350.000 dollár. A győztesek a 2017. évi regionális versenyek nyertes 

projektjei közül kerülnek kiválasztásra.

A versenynek két kategóriája van az alábbi fő követelményekkel:




