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Реконструкция на къщата с мелницата
Чехия
Архитект - архитектурно студио Stempel & Tesar
Чехия

Полски бизнес център

www.europeanaward.eu

The Contest

ЕВРОПЕЙСКА НАГРАДА
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО СТРОИТЕЛСТВО

УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
Участието в Международния конкурс по строителството отваря врата на участниците за изграждане на позитивен
имидж на европейската сцена. Европейска Награда помага на участниците да се запознаят с най-новите решения в
областта на строителството и архитектурата, да споделят постиженията си и да заемат добра позиция на пазара.

"ЕВРОПЕЙСКА НАГРАДА" е международен конкурс за строителство с голяма популярност в Европа. Целта на
конкурса е да популяризира, подкрепя и награждава значими съвременни строителни решения.
Конкурсът води началото си от Полша. По време на 22-годишното си съществуване в Полша, а през последните 2

КАК ДА УЧАСТВАТЕ В КОНКУРСА:
Как да участвате в конкурса:

години и на европейския пазар, "ЕВРОПЕЙСКА НАГРАДА" се утвърди като силна марка и изигра значителна роля за
повишаване на осведомеността относно значимостта на архитектурата, модернизацията на исторически обекти,
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идеите и адаптациите на съвременното страителство.

Попълнете
формуляр за
кандидатстване
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Подгответе снимки на обекта нова конструкция или снимки
преди/след на реновацията.

С КАКВИ СТРОИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ
МОЖЕ ДА УЧАСТВАТЕ В КОНКУРСА:
• обществени сгради;

• мостове;

• промишлени сгради;

• железопътно строителство;

• пътища и магистрали;

• повдигане и термореновации;
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Изпратете попълнения формуляр и снимките:
Модерни решения на годината
Cедалище на конкурса
Електронна поща: oﬃce@europeanaward.eu
Факс: +48 52 322 67 70, Телефон: +48 52 323 07 16
Адрес: Hetmanska 38,
85- 039 Bydgoszcz, Полша
Организационен офик на секретаря
в Украйна
Електронна поща: ukraine@europeanward.eu
Телефон: +38 044 461 97 89
Адрес: Пощенски адрес: Horywa 4 lok. 1, Киев, Украйна.

• замъци;

• инженерно строителство;

• църкви;

• екологични конструкции;

• зелени площи;

• културни / спортни / здравни и рекреационни обекти;

• хотели;

• градски зони и комплекси;

• външни конструкции;

и т.н.

Европейска Награда, гала церемония по награждаване, Кралски замък Варшава, 2018 година

ПОБЕДИТЕЛИТЕ А
В ЕВРОПЕЙСКА НАГРАД ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЗА 2016-2017 Г.

ПРЕДИМСТВА
Вземете участвате в международния конкурс по строителство и ще спечелите:

Реконструкция на Музея за декоративни изкуства в Прага

Реконструкция на циментов завод,

Чехия

Минск, Беларус

Уникална монета на състезанието

Представяне на уеб на ЕВРОПЕЙСКА НАГРАДА и Modernizacja Roku
във Facebook, Linkedin и партньорските медии на други европейски
държави.

Шанс да бъдете победител и да получите статуята на
ЕВРОПЕЙСКА НАГРАДА

Диплома за участие

в първия етап на конкурса

Покана за финалната церемония, която се провежда в Кралския
замък във Варшава

Реновация на Стълбата на Потьомкин

Реновация на пътя

Одеса, Украйна

Легница, Полша

ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКА НАГРАДА
ТОКУ-ЩО ЗАПОЧНА!
!
Изтеглете кандидатурата за участие от уебсайта
на Европейска Награда: www.europeanaward.eu

