Pravidla soutěže
Building Efficiency Awards (BEFFA) je soutěž stavebních projektů zaměřená především na jejich energetickou, konstrukční a architektonickou hodnotu mimo jiné v kontextu implementace tzv. směrnice
„20-20-20″. Dalšími kritérii hodnocení jsou například akustická pohoda, kvalita vnitřního prostředí nebo optimální rovnováha mezi investičními a provozními náklady.
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Do soutěže lze přihlásit projekty realizované v České a Slovenské republice s datem dokončení v období 1. 1. 2010 - 30. 6. 2012.
Projekt může být přihlášen kýmkoli, kdo k němu má relevantní vztah, především pak investorem,
projektantem, architektem, uživatelem nebo vysokou školou (v případě školních projektů). Podmínkou přihlášení projektu do soutěže je souhlas investora, majitele, projektanta, případně realizační
firmy, se zveřejněním projektu.
Přihláška, i veškerá základní dokumentace včetně souhlasu zainteresovaných osob se zveřejněním
projektu, musí být podána elektronicky vyplněním formuláře na stránkách www.beffa.eu nebo písemně zasláním na adresu BEFFA 2012, Betlémské náměstí 351/6, Praha 1.
Porota si vyhrazuje právo vyžádat si od přihlašovatele dodatečné informace.
Přihlášky do soutěže včetně dokumentace je nutné podat do 30. června 2012.
Soutěž Building Efficiency Awards má dvě kola. První regionální kolo soutěže probíhá v České i Slovenské republice na úrovni krajů (celkem 22). V rámci krajů mohou být projekty přihlašovány do kategorií:
1. rodinné domy
2. bytové domy
3. nebytové budovy
4. rekonstrukce (bytová i nebytová)
Každý projekt může být přihlášen pouze v jednom kraji (podle místa realizace) a v jedné kategorii.
V případě, že projekt nebude splňovat všechny formální náležitosti, případně nebude svojí kvalitou
odpovídat ostatním hodnoceným projektům, vyhrazuje si porota právo projekt ze soutěže vyřadit,
a to i v případě, že půjde o jediný projekt přihlášený v dané kategorii v konkrétním kraji.
Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny ve vypsaných kategoriích.
Vítězné projekty krajských kol postoupí do finálového mezinárodního česko-slovenského kola.
V tomto kole bude z vítězných českých a slovenských projektů vyhlášen jeden vítěz v každé kategorii.
V mezinárodním česko-slovenském kole bude kromě kategorií z krajských kol rozlišována ještě kategorie „dřevostavby“, která bude zohledňovat všechny relevantní projekty přihlášené do jakékoli kategorie krajských kol. V případě, že některý z vítězných projektů krajských kol bude v mezinárodním
kole splňovat podmínky kategorie „dřevostavba“, zúčastní se mezinárodního kola jak v původní kategorii, tak v kategorii „dřevostavba“.
Na úrovni mezinárodního kola proběhne také studentská soutěž, ve které budou posuzovány projekty navržené studenty vysokých škol. Realizace těchto projektů není, na rozdíl od projektů v ostatních
kategoriích, podmínkou přihlášení do soutěže. Nejzazší termín pro odevzdání přihlášek studentských
projektů je rovněž 30. červen 2012.
Kategorie mezinárodního kola:
1. rodinné domy
2. bytové domy
3. nebytové budovy
4. rekonstrukce
5. dřevostavby
6. studentská soutěž
Při hodnocení projektů je kladen důraz nejen na jejich energetickou, konstrukční a architektonickou
hodnotu, ale také na mnoho dalších specifických kritérií, jakými jsou akustická pohoda, kvalita vnitřního prostředí nebo optimální rovnováha mezi investičními a provozními náklady. Veškeré přihlášené projekty vyhodnocuje porota složená z odborníků a zástupců relevantních profesí z České i Slovenské republiky.
Vyhlášení výsledků mezinárodního kola proběhne během slavnostního večera, kde přihlašovatelé vítězných projektů obdrží od partnerů soutěže hodnotné ceny. Všechny vítězné projekty budou představeny na webových stránkách soutěže (www.beffa.eu).
Přihlášení projektu a účast v soutěži je zdarma.

