
Σύ
ντ

ομ
ος

 Ο
δη

γό
ς

Κύρια κατηγορία
   Συμμετέχουν καινοτόμα έργα αειφόρων κατασκευών από τους 
κλάδους της αρχιτεκτονικής, της μηχανικής, του πολεοδομικού 
σχεδιασμού, της επιστήμης των υλικών, της τεχνολογίας κατασκευών 
κι άλλους σχετικούς κλάδους, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε 
προχωρημένο στάδιο μελέτης.

   Η κατασκευή του έργου δεν πρέπει να έχει ξεκινήσει πριν από την   
1η Ιανουαρίου 2019.

   Δεν υπάρχει περιορισμός ηλικίας.

Κατηγορία «Επόμενης Γενιάς»
   Για τολμηρές ιδέες με όραμα που περιλαμβάνουν σχεδιαστικό και 
ερευνητικό έργο.

   Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να είναι άνω των 30 ετών   
(με ημερομηνία γέννησης μετά από τις 4 Ιουνίου 1988). 

  Επισκεφθείτε τη σελίδα www.lafargeholcim-awards.org.  
   Υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής στα αγγλικά στο 
https://application.lafargeholcim-awards.org.

   Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του δημιουργού, 
σύνοψη του έργου, δηλώσεις για την αειφορία, εκτίμηση κύκλου ζωής 
των εκπομπών CO2 (αφορά μόνο στην κύρια κατηγορία), καθώς και 
5–10 φωτογραφίες του έργου.

   Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
   Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό έργων που δύναται να υποβάλει 
κάθε άτομο/ομάδα.

   Προθεσμία υποβολής: 25 Φεβρουαρίου 2020 (14:00 UTC).  

Περιοχές
   Αξιολογούνται και βραβεύονται έργα από πέντε γεωγραφικές περιοχές: 
Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή - Αφρική 
και Ασία - Ειρηνικός.

Επιλογή
   Ανεξάρτητοι κριτές από κάθε γεωγραφική περιοχή, σε συνεργασία με 
διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια, θα αξιολογήσουν τις αιτήσεις 
συμμετοχής στο διάστημα Ιουνίου - Ιουλίου 2020:  
www.lafargeholcim-awards.org/juries. 

   Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση τους πέντε στόχους 
του Ιδρύματος LafargeHolcim για Αειφόρες Κατασκευές, τα οποία 
περιλαμβάνουν την πρόοδο, τους ανθρώπους, τον πλανήτη, την 
ευημερία και την τοποθεσία: www.lafargeholcim-awards.org/target. 

Χρηματικό έπαθλο
   Το συνολικό χρηματικό έπαθλο ανέρχεται σε 2.000.000 δολάρια ΗΠΑ: 
330.000 δολάρια ανά περιοχή, καθώς και 70.000 δολάρια για τα Βραβεία 
«Επόμενης Γενιάς».

   Το χρηματικό έπαθλο για τα Διεθνή Βραβεία LafargeHolcim 2021 ανέρχεται 
σε 350.000 δολάρια ΗΠΑ. Οι νικητές των Βραβείων  LafargeHolcim 2021 
επιλέγονται από τα έργα που θα διακριθούν στους διαγωνισμούς των 
επιμέρους περιοχών το 2020.

   Η απονομή των Βραβείων, των Διακρίσεων και των επάθλων «Επόμενης 
Γενιάς» θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ειδικών εκδηλώσεων που θα 
λάβουν χώρα σε κάθε μία από τις πέντε γεωγραφικές περιοχές την περίοδο 
Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου 2020.

Διαδικασία

www.lafargeholcim-awards.orghelpdesk@lafargeholcim-awards.org

Συμμετοχή

Ο Διαγωνισμός

Μια πρωτοβουλία της LafargeHolcim που 
εκπροσωπείται στην Ελλάδα από



Alejandro Aravena Νικητής Περιφερειακών Βραβείων LafargeHolcim, Αρχιτέκτονας, Χιλή 

Οι διαγωνισμοί σχεδιασμού αναδεικνύουν έργα, 
συμβάλλουν στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας και 
δημιουργούν ευκαιρίες δικτύωσης. 

Λάβετε μέρος στην 6η διοργάνωση των Διεθνών Βραβείων  
LafargeHolcim για καινοτόμα έργα και ιδέες με όραμα στον 
κλάδο των αειφόρων κατασκευών. Το συνολικό χρηματικό 
έπαθλο ανέρχεται σε 2 εκατ. δολάρια ΗΠΑ.

 Ανεξάρτητοι κριτές αξιολογούν τις αιτήσεις συμμετοχής 
από τους κλάδους της αρχιτεκτονικής, της μηχανικής, του 
πολεοδομικού σχεδιασμού, της επιστήμης των υλικών, της 
τεχνολογίας κατασκευών κι άλλους σχετικούς κλάδους βάσει 
των πέντε στόχων για αειφόρες κατασκευές του Ιδρύματος 
LafargeHolcim.

www.lafargeholcim-awards.org

Μια πρωτοβουλία της LafargeHolcim που 
εκπροσωπείται στην Ελλάδα από

www.lafargeholcim-awards.org

«Η νίκη στα Βραβεία 
LafargeHolcim μετατρέπει τα 
έργα σε συλλογικό όραμα για 
ένα βιώσιμο μέλλον»


