Hızlı kılavuz

Nedir

Bu sene 6’ncısı düzenlenen Uluslararası LafargeHolcim Ödülleri
yarışması, profesyonellerin öncü projeleri yanısıra Gelecek Neslin sürdürülebilir yapı çözümleri ile mimari mükemmelliği bir araya getirdiği
cesur fikirlerini de arıyor.
LafargeHolcim Ödülleri ana kategori
• Mimarlık, mühendislik, şehir planlama, malzeme bilimi, yapı teknolojileri ve ilgili alanlardaki tasarımları ileri aşamada olan örnek
sürdürülebilir yapı projelerinin yer alması amaçlanmaktadır.
• Proje yazarları için yaş sınırlaması yoktur.
• Projelerin başlangıç tarihinin 1 Ocak 2019’dan önce olmaması gerekmektedir.
LafargeHolcim Ödülleri Gelecek Nesil kategorisi
• Tasarım stüdyosu ve araştırma çalışmasını da kapsayan vizyoner
tasarım konseptleri ve cesur fikirleri olanları hedeflemektedir.
• Proje yazarları 30 yaşından büyük olmamalıdır (4 Haziran 1988dan
önce doğmuş olmalıdır).
• Öğrenciler ve genç profesyonellerin de Ödül ana kategorisine ileri
tasarım aşamasında ve gerçekleşme ihtimali yüksek olan projeleri
ile katılmaları mümkündür.

Nasıl

Süreç

Kayıtlar www.lafargeholcim-awards.org adresinden online kabul
edilmektedir
• Tüm başvurular İngilizce olmalıdır.
• Başvuran projelerin içeriklerinde yazar hakkında bilgiler, proje özeti,
sürdürülebilirlik raporu, CO2 yaşam döngüsü değerlendirmesi (ana
kategori için) ve projeden 5-10 görsel yer almalıdır.
• Başvuru ücretsizdir.
• Bir şahıs ya da ekibin yapabileceği başvuru sayısında limit yoktur.
• Yarışmaya nasıl katılabilineceği hakkında adım adım detaylı bilgilere web sayfasından İngilizce olarak ulaşılabilir: www.lafargeholcim-awards.org/guides.
• Başvuru için son tarih: 25 Şubat 2020 (14:00 UTC).
Bölgeler
• Projeler 5 coğrafi bölgede değerlendirilmekte ve ödüllendirilmektedir: Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika, OrtaDoğu ve Asya
Pasifik.
Seçmeler
• Bu bölgelerde bulunan ve uluslararası alanda saygınlığı olan bir
teknik üniversitenin bünyesinde çalışan bağımsız uzman jüri üyeleri, kendi bölgelerinden yapılan başvuruları Haziran /Temmuz 2020
döneminde değerlendirirler: www.lafargeholcim-awards.org/juries
• Bu değerlendirme esnasında LafargeHolcim Vakfının sürdürülebilir
yapılar için “hedef konuları” olan gelişim, insanlar, gezegen, varlık
ve mekan dikkate alınır. (progress, people, planet, prosperity and
place): www.lafargeholcim-awards.org/target
Para ödülü
• Bölgesel: her bölgede ana kategoride toplam 330.000 USD ve Gelecek Nesil kategorisinde toplam 70.000 USD olmak üzere, 2 milyon
USD ödül dağıtılacaktır.
• Global: 2021 yılında verilecek olan toplam 350.000 USD’lık Global
LafargeHolcim Ödülleri, 2020 yılının kazanan bölgesel projeleri
arasından seçilecektir.
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