
 

 

Міжнародна нагорода Дубая 

за кращий досвід в галузі сталого розвитку 

 

За інформацією  Посольства України в Об’єднаних Арабських Еміратах 

розпочався  відбір кандидатів на отримання нагороди Dubai International Best 

Practices Award for Sustainable Development. Цією нагородою відзначаються 

кращі світові приклади сталого міського розвитку, який є результатом 

співробітництва між державним, приватним та громадським секторами. 

       Категорії нагород: 

 1. Нагорода за передовий досвід в сфері міської регенерації та 

громадських просторів 

Ця категорія обслуговує міста майбутнього; пошук шляхів забезпечення 

міста доступним житлом і доступу до їжі, води, чистого повітря, мобільності, 

суспільного життя і природи для постійно зростаючої чисельності  міського 

населення. 

 2. Нагорода за передовий досвід  в галузі  будівництва екологічно 

чистих, інноваційних та інтелектуальних будівель 

Ця категорія обслуговує пошук стійких, інноваційних та інтелектуальних 

проектів для розвитку інтелектуальних будівель, щоб обмежити вплив на 

навколишнє середовище, підвищити добробут людей і внести вклад у 

досягнення цілей сталого розвитку. 

 3. Нагорода за передовий досвід в сфері підтримки міських 

продовольчих систем 

Ця категорія обслуговує системні зміни і значно покращує доступ до 

продуктів харчування для всіх людей, зберігаючи при цьому тісний зв'язок між 

виробництвом, зберіганням і постачанням продуктів харчування для місцевих, 

регіональних та глобальних бенефіціарів, що впливає на населені пункти. 

 4. Нагорода за передовий досвід в боротьбі зі зміною клімату і 

зменшенням забруднення 
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Ця категорія обслуговує рішення, що стосуються зміни клімату, 

скорочення забруднення і захисту процвітаючого біорізноманіття, включаючи 

механізми довгострокового управління, участь зацікавлених сторін і кругову 

економіку. 

  5. Нагорода за передовий досвід в галузі планування та управління 

міською інфраструктурою 

Ця категорія призначена для пошуку адаптованих, локальних і стійких 

рішень, які дозволять продовжити життєвий цикл інфраструктури завдяки 

швидким перетворенням відповідно до четвертої промислової  революції, 

заснованої на інноваційних, футуристичних і стійких проектах, що поліпшують 

умови життя. 

 Загальний призовий фонд становить 1 млн $. Потенційними кандидатами 

на отримання нагороди можуть бути національні та регіональні уряди, міські 

адміністрації та їх асоціації, неурядові організації, , міжнародні агентства, 

об’єднання громад, науково-дослідні інститути, приватні та державні 

фонди, засоби масової інформації  та приватні особи.  

            Кінцевий термін подачі заявок – 30 квітня 2020 року. Нагородження 

переможців відбудеться в рамках виставки Dubai Expo 2020.  

  Додаткова  інформація на сайті https://www.dubaiaward.ae/. 

 

https://www.dubaiaward.ae/

