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ETICS JE SKVĚLÝ: EAE AWARDS 2021 

Vážená stavební veřejnosti, 

součástí programu 5-th Europen ETICS Forum, které se bude konat v září 2021 v Praze, je vůbec první 
vyhlášení výsledků EAE Award 2021. Cílem naší soutěže je vyznamenat skvělé příklady energeticky úsporných 
projektů využívajících ETICS z celé Evropy. 

Budovy hrají klíčovou roli. Jejich provoz se podílí 36% na celkové emisi CO2 v Evropě a 40% na spotřebě 
energie. To skýtá velkou příležitost přispět nejen k ochraně životního prostředí, ale i ke zdraví obyvatel, 
životnímu komfortu a ekonomickému růstu. Vyžaduje to ale, aby všechny nové budovy splňovaly standardy 
téměř nulové spotřeby energie, protože do roku 2050 již nebudou procházet tepelnou renovací. A ještě 
důležitější je, že bez výrazně vyššího tempa renovací stávajících budov a důslednosti těchto renovací, 
nedokáže Evropa dosáhnout své cíle.

Nová EAE Award má ukázat, že energeticky úsporné budovy a vynikající architektura mohou jít ruku v ruce.
Naším cílem je oceňovat a představovat inovativní technická, udržitelná a estetická řešení. Oceněné projekty 
budou použity pro další propagaci přínosů energeticky úsporných fasád. Přetvoření teorie do reálných budov 
pomůže urychlit uplatnění na trhu a motivovat vlastníky budov, aby plně ocenili výhody, které poskytují 
tepelně izolační fasádní systémy. 

Buďte prvními, kdo vyhrají cenu – přihlaste se hned! 

Těšíme se na vaše přihlášky a na skvělé projekty ETICS z celé Evropy. 

Ruud Van Eersel, EAE President



Page 2

Přihláška do EAE Awards 2021 je docela jednoduchá. Přejděte na webové stránky EAE a v menu vyberte „EAE 
Award“ nebo použijte přímý link odkaz https://www.ea-etics.eu/eae-award/. 

Zde najdete další informace a PDF verzi brožury s termíny a podmínkami.

Po přečtení těchto „termínů a podmínek“ neváhejte přihlásit jeden z vašich oblíbených projektů, ať již se 
bude jednat o novostavbu, nebo renovaci. Abychom vám vše co nejvíce usnadnili, připravili jsme kompletně 
digitální postup. Zvolte „Submit application“ na stránce EAE Award a automaticky se vám otevře elektronická 
přihláška. Po vyplnění formuláře můžete do spodní části přetáhnout soubory s obrázky, výkresy, dalšími 
ilustracemi atd. a kliknout na „Submit application form“.

Porota vybere nejlepší projekty, připraví a oznámí jejich pořadí. Finále a vyhlášení cen se uskuteční v průběhu 
5-th Europen ETICS Forum v září 2021 v Praze. 
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