4. edycja konkursu ISOVER – Energy Effciency Awards
Historia konkursu
W roku 2007 ISOVER zainicjował nowy konkurs dla projektantów, którego celem było wyłonienie
krajowych, a potem międzynarodowych najbardziej innowacyjnych pod względem efektywności
energetycznej projektów renowacyjnych i budowlanych. Konkurs „ISOVER Energy Efficiency Awards”
został ustanowiony po to, aby uhonorować i zachęcić do dalszej pracy tych wszystkich, którzy juŜ na
tym polu wiele dokonali. Izolacja to 78% całego potencjału redukcji zuŜycia energii. To niesamowite,
jak odnawiane budynki są w stanie sprostać normom obowiązującym dla obiektów bardzo
niskoenergetycznych, dzięki kreatywności i doskonałej wiedzy technicznej architektów i projektantów.
W konkursie projekty nowych budynków muszą spełniać wymogi energetyczne obowiązujące dla
obiektów bardzo niskoenergetycznych. Rozwiązania w projektach renowacyjnych natomiast muszą
zmniejszyć zuŜycie energii obiektu przynajmniej dwukrotnie w porównaniu do pomiarów sprzed
modernizacji. W roku 2007 w konkursie wzięli udział przedstawiciele z 10 krajów: Austrii, Belgii,
Chorwacji, Francji, Niemiec, Łotwy, Litwy, Hiszpanii, Szwajcarii I Holandii. Krajowi zwycięzcy mieli
niepowtarzalną okazję to spędzenia dwóch dni w ParyŜu w hotelu Meridien. Program obejmował m.in.
zwiedzanie wystawy “last call for planet Earth”, lunch połączony z wycieczką statkiem po Sekwanie,
czy wizytę w Cité de l’Architecture. Po gali wręczenia nagród uczestnicy spędzili swingującą noc w
słynnym paryskim Jazz Club.
Zwycięzcami były między innymi – wielorodzinny dom w Chemnitz (zdj. 1), dom jednorodzinny w
Schroiff (zdj. 2) czy hotel w Rydze (zdj. 3)
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W 2009 w konkursie udział wzięły Austria, Finlandia, Francja, Niemcy, Łotwa, Hiszpania i Szwajcaria.
Gala wręczenia nagród odbyła się tym razem w Wiedniu, a uczestniczyło w niej ponad 80 osób.
Program obejmował popołudniowe zwiedzanie miasta wraz z wizytą w dwóch robiących wraŜenie
budynkach pasywnych, studenckim hotelu i budynku biurowym. Kolacja połączona z ceremonią
wręczania nagród odbyła się w prestiŜowym Kinsky Palace. Kontynuując sukces poprzednich edycji w
roku 2011 konkurs przyciągnął 12 krajów. Zakres konkursu obejmował budynki nowe i poddane
renowacji, zarówno w sektorze mieszkaniowym jak i uŜyteczności publicznej. Celem było nagrodzenie
najbardziej obiecujących projektów, które wyróŜniały się swoją innowacyjnością i efektywnością
energetyczną. Chodziło teŜ o to, aby projekty łączyły w sobie komfort, respekt dla środowiska,
wreszcie nowoczesne rozwiązania. ISOVER chciał zwrócić uwagę na ogromny potencjał, który tkwi w
sektorze budownictwa jeśli chodzi o oszczędności energii. Jak zawsze najlepsze projekty znalazły się
w wydawnictwie „Book of the Best”, która była rozpowszechniana pomiędzy ekspertami w tej
dziedzinie. Gala odbyła się w Casa Llotja de Mar w Barcelonie i była ona jak zawsze połączona z
ciekawym programem.
Tegoroczna edycja konkursu „2013 ISOVER Energy Efficiency Awards” opiera się na sukcesie tej
inicjatywy z poprzednich lat. WciąŜ szukamy projektów ustanawiających standardy w zakresie
projektowania niskoenergetycznego, zarówno w zakresie obiektów nowobudowanych jak i
modernizowanych. Aby projekt został zakwalifikowany do udziału w konkursie, musi wykorzystywać
przynajmniej jeden produkt ISOVER oraz i wykazywać się znaczną oszczędnością w zakresie zuŜycia
energii. Projekty nowych budynków muszą spełniać wymogi energetyczne obowiązujące dla obiektów
bardzo niskoenergetycznych. Rozwiązania w projektach renowacyjnych natomiast muszą zmniejszyć
zuŜycie energii obiektu przynajmniej dwukrotnie w porównaniu do pomiarów sprzed modernizacji.

W kaŜdej kategorii i w kaŜdym państwie, jury składające się z autorytetów i ekspertów technicznych,
wyłoni trzy najlepsze projekty. W Polsce zwycięskie zespoły otrzymają nagrody pienięŜne w
wysokości: I nagroda – 3000 PLN, II nagroda – 2000 PLN, III nagroda – 1000 PLN a takŜe dodatkowo
pokrycie kosztów podróŜy i zakwaterowania dla dwóch osób uczestniczących w ceremonii rozdania
nagród, która odbędzie się w czerwcu 2013 r. w Dublinie w Irlandii.
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„Best Of Book”, której celem jest promowanie wyróŜniających się europejskich projektów w zakresie
poprawy efektywności energetycznej budynków jak równieŜ wzmocnienie wymiany wiedzy i dobrych
praktyk pomiędzy wszystkimi partnerami w branŜy budownictwa.

Do konkursu moŜna zgłaszać się terminie od 1 kwietnia do 30 września 2012 r.
Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w Internecie pod adresem
www.isover-eea.com oraz www.isover.pl

