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ISMÉT PÁLYÁZHATÓ A HOLCIM AWARDS, A VILÁG LEGJELENTŐSEBB FENNTARTHATÓ
ÉPÍTÉSZETET ÖSZTÖNZŐ DÍJA

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. számára kiemelt fontossággal bír a
fenntarthatóság. Ez nem csak az innovatív építészeti alapanyagok előállítása terén, de az
azokból megvalósuló épületekben, a fenntartható építészetben és a környezettudatos
gondolkodásban is testet ölt. Az anyavállalat által meghirdetett Holcim Awards, a világ
legjelentősebb nemzetközi versenye a fenntartható építészeti tervezés területén, amelyre
hazai pályaművek is benyújthatók.

A Holcim Alapítvány (korábban LafargeHolcim Alapítvány) által kiírt globális pályázat a
legjelentősebb a fenntartható tervezés területén. A mostani, 7. pályázati ciklusban, 2023.
február 6-tól március 30-ig lehet pályázni.

A Holcim Awards (korábbi nevén LafargeHolcim Awards) keretében olyan projekteket és
terveket díjaznak, amelyek túlmutatnak a környezeti teljesítmény, a társadalmi felelősség és a
gazdasági növekedés egyensúlyán. A pályázat célja olyan projektek támogatása, amelyek
példaként szolgálhatnak a fenntartható építészet számára.

A Holcim Alapítvány célja olyan modern terek létrehozásának támogatása, amelyek a bolygó
hosszú távú fenntartását, a növekvő életszínvonal megteremtését és a gazdasági szempontok
figyelembevételét is lehetővé teszik. Ezek az értékek egyúttal értékelési szempontokat is
jelentenek a különböző helyszínről érkező pályamunkák elbírálása során.

Pályázni ingyenesen lehet kivitelezési vagy megvalósulási tervekkel, ill. folyamatban lévő vagy
már befejezett építési projektekkel. A feltételeknek megfelelő pályázatokat független, szakmai
zsűri értékeli. A kiválasztott projektek között összesen 1 millió dollár értékű jutalom kerül
kiosztásra.

A globális verseny 5 régióban zajlik: Európában, Észak-Amerikában, Latin-Amerikában,
Kelet-Afrikában és Ázsia Csendes-óceáni térségében. A pályázatra építészek, mérnökök és
várostervezők munkáit várják, akiket arra ösztönöznek, hogy megvalósítható projektjeiket
bolygónk állapotának megőrzését figyelembe véve, a hosszú távú fenntarthatóság jegyében
tervezzék meg.

Részletes információk a www.lafarge.hu/awards oldalon találhatók.
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MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK
LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT.
Az építőipar számára egyedi megoldásokat kínáló LAFARGE Cement Magyarország Kft. közel 150 főt foglalkoztat,
2021-es nettó értékesítési árbevétele több mint 28 milliárd forint. A LAFARGE egy cementgyárat üzemeltet
Királyegyházán és egy agyag- és mészkőbányát Bükkösdön. A Királyegyházi Cementgyár az elérhető
legmodernebb technikával 2011 óta üzemel, mára hazánk egyik meghatározó építő-alapanyag gyártójává vált.
Célja partnerei és végfelhasználói igényeinek teljes körű kiszolgálása innovatív, kitűnő minőségű
cementtermékekkel – mind ömlesztett, mind zsákos formában. Szakmai tevékenységéért 2019-ben Business
Superbrands díjban részesítették. A környezetvédelem és a körkörös gazdaság megvalósítása érdekében tett
intézkedéseit legutóbb a Greengage - Zöld elköteleződés díjjal (2019) ismerték el. A LAFARGE számára fontos
továbbá a helyi közösség támogatása, amelyet elsősorban önkéntes programokkal és a „Közösségi Érték
Program” pályázatával valósít meg.
További információ elérhető a www.lafarge.hu oldalon.

HOLCIM CSOPORT
A Holcim az emberiség és a bolygó jövőjének fejlődését építi. Az innovatív és fenntartható építési megoldások
globális vezetőjeként a Holcim zöldebb városokat, okosabb infrastruktúrát és magasabb életszínvonalat tesz
lehetővé világszerte. A Holcim stratégiájának középpontjában a fenntarthatóság áll, amellyel célja a szénsemleges
vállalati működés elérése. A vállalat sikerének középpontjában az emberek és a közösségek állnak. A körkörös
gazdaság vezetője azáltal, hogy világelső az újrahasznosítás területén, mindezt teszi a kevesebből többet elv
alapján. A Holcim mögött az építőipar legmegbízhatóbb márkái állnak világ szinten, mint például az ACC, az
Aggregate Industries, az Ambuja Cement, a Disensa, a Firestone Building Products, a Geocycle, a Holcim és a
LAFARGE. A Cégcsoport 70.000 munkavállalójával az emberek és a bolygó jövőjének építése mellett elkötelezett
négy üzleti szegmensben: Cement, Transzportbeton, Adalékanyagok, Megoldások&Termékek.

További információ a www.holcim.com oldalon érhető el.
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