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Wedstrijdreglemen

Wie kan deelnemen?

De Belfius Smart Awards, een organisatie van Belfius i.s.m. Mediafin, richten zich naar lokale overheden, bedrijven, intercommunales,
ziekenhuizen, scholen, rusthuizen en zorgcentra die op een slimme manier een antwoord bieden aan de uitdagingen van morgen.
De projecten die in aanmerking komen voor een Belfius Smart Award:
• zijn operationeel of in ontwikkeling tussen 1 januari 2015 en 31 december 2016
• worden uiterlijk op 15 december 2016 voor middernacht ingediend door een van eerder vernoemde organisaties
Hebt u meerdere smart projecten? Aarzel niet meerdere dossiers in te dienen. U verhoogt zo uw kans op een award.
De jury weerhoudt enkel het beste dossier.
Opgelet: lokale overheden, intercommunales, bedrijven of instellingen uit de zorg- en onderwijssector die in de jury van deze wedstrijd
vertegenwoordigd zijn of deel uitmaken van de organisatie ervan, kunnen niet deelnemen aan de awards.

Welke awards worden uitgereikt?

De inzendingen voor de awards behelzen minstens een van de domeinen uit de themalijst. Elk project zal getoetst worden op zijn innovatieve aanpak, resultaatsgerichtheid, efficiëntie en duurzaamheid. U leest er verder in dit reglement meer over.
Er worden 6 awards uitgereikt:
2 Belfius Smart City Awards
Deze Belfius Smart City Awards bekronen de slimste projecten van lokale overheden (steden, gemeenten, OCMW’s, autonome regies,
hulpverleningszones en politiezones) of intercommunales.
In deze categorie worden 2 awards uitgereikt:
• de Belfius Smart City Award voor een lokale overheid of een intercommunale met < 30.000 inwoners op 1 januari 2016
• de Belfius Smart City Award voor een lokale overheid of een intercommunale met ≥ 30.000 inwoners op 1 januari 2016
Alle lokale besturen of intercommunales kunnen projecten voor deze Belfius Smart City Award indienen. Voor een hulpverleningszone,
politiezone en intercommunale wordt rekening gehouden met het totaal aantal inwoners van hun toepassingsgebied.
2 Belfius Smart Company Awards
De Belfius Smart Company Awards gaan naar bedrijven en intercommunales die het meest innovatieve en succesvolle project ontwikkelden
op het vlak van technologische ontwikkeling, research, maatschappelijke impact en innovatie voor een openbaar bestuur, een zorg- of
onderwijsinstelling of voor een openbare ruimte.
In deze categorie worden 2 awards uitgereikt:
• de Belfius Smart Company Award voor een bedrijf of intercommunale met < 10 mio jaarlijkse omzet
• de Belfius Smart Company Award voor een bedrijf of intercommunale met ≥ 10 mio jaarlijkse omzet
Alle bedrijven en intercommunales, jonge ondernemers, start-ups... kunnen projecten voor deze Belfius Smart Company Award indienen.
1 Belfius Smart Care Award
De Belfius Smart Care Award bekroont de beste inzending op het vlak van technologische ontwikkeling, research, maatschappelijke impact
en innovatie binnen de domeinen gezondheidszorg en onderwijs in de categorie voor instellingen uit de zorg- en onderwijssector.
Alle inzendingen uit de zorg- en onderwijssector kunnen projecten voor deze Belfius Smart Care Award indienen.
1 Publieksprijs
Tijdens een vooropgestelde periode zal ook het grote publiek kunnen stemmen. Het genomineerde project met het hoogste aantal stemmen wint de Publieksprijs.
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De organisatoren en de vakjury kunnen beslissen om een award niet uit te reiken als er onvoldoende kandidaturen zijn, of als de kwaliteit
van de ingediende dossiers onvoldoende is. De beslissingen van de jury zijn definitief. De vakjury houdt in haar beraadslaging rekening
met de criteria zoals vermeld bij de inschrijving. Over de beslissingen van de vakjury wordt geen verdere communicatie verstrekt en geen
enkele betwisting betreffende het wedstrijdverloop of de beslissing van de vakjury zal in aanmerking worden genomen.
Belfius behoudt zich het recht voor de wedstrijd op te schorten, nietig te verklaren of te wijzigen in geval van overmacht zonder dat de
deelnemers aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. Belfius eigent zich tevens het recht toe de planning van de voorziene
activiteiten en de samenstelling van de vakjury in functie van organisatorische beperkingen te wijzigen.

Uw deelnamedossier

Elke deelnemer aan de Belfius Smart Awards moet zich registreren op belfius.be/smartawards en de bijhorende vragenlijst invullen.
De organisatie behoudt zich het recht voor om nadien verduidelijking of aanvullende informatie over de inzendingen te vragen.
Elke inzending bevat minstens volgende gegevens:
• titel inzending (max. 100 tekens)
• contactpersoon (naam, voornaam, functie, contactgegevens)
• korte beschrijving van het ingediende project (max. 2.000 tekens)
• inhoudelijke info over het project: om uw inzending zo goed mogelijk te stofferen, verzoeken we een antwoord te geven op vragen
rond: innovatieve aanpak, de meerwaarde voor of effect op de burger, de efficiëntie en reproduceerbaarheid van de inzending,
kostprijs van het project (hoe wordt het gefinancierd?), de strategische doeleinden, het kader van de implementatie, de toegevoegde
waarde van het voorstel, beslissingsmethode, de huidige stand van uitvoering, oplossingen en conclusies.
Als bijlage kunnen hoogstens 10 pagina’s of slides met illustrerende info, cijfer- of beeldmateriaal (max. 10 MB) toegevoegd worden. Alleen
documenten in pdf-formaat worden aanvaard.

De evaluatiecriteria

Elke inzending zal worden geëvalueerd op zijn innovatieve aanpak, zijn resultaatsgerichtheid en op zijn efficiëntie. Voor elk van deze
aspecten zal de jury een bepaalde score geven - in de mate dat uw voorstel aan de vooropgestelde criteria voldoet. Op basis van deze
score bepaalt de jury hoe smart uw inzending is.
Een kandidatuurstelling kan worden afgewezen indien ze niet voldoende onderbouwd is of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog
of kwade trouw. De organisatoren en de leden van de jury behouden zich het recht voor een project uit te sluiten als het, deels of in zijn
geheel, niet tijdig is ingediend of als een van de elementen in dit reglement niet in acht zijn genomen.

De selectieprocedure

De evaluatie van de inzendingen gebeurt in 2 fases:
Fase 1: de preselectie
Alle weerhouden dossiers komen in eerste instantie aan bod op belfius.be/smartawards, een speciaal ontwikkeld platform waarop alle
relevante spelers in de sector kennis, expertise en hun visie zullen uitwisselen. Deze site zal uitgebreid gepromoot worden via de websites
van De Tijd en L’Echo en de verschillende communicatiekanalen van Belfius.
Een vakjury zal bij een preselectie uit de inzendingen max. 10 projecten per categorie nomineren. Gaat uw project door naar de volgende
ronde, dan kan de organisatie u bijkomende informatie vragen om uw inzending te vervolledigen.
Kandidaten die voor de voorrondes geselecteerd worden, worden hiervan op de hoogte gesteld.
Fase 2: de selectie van de winnaars
Alle genomineerden worden vervolgens uitgenodigd om hun project in Brussel live of via videochat gedurende 15 minuten aan de vakjury
voor te stellen. Deze jury evalueert de projecten en zal een winnaar per categorie kiezen. Meer info over de samenstelling van de jury volgt
in september 2016, maar deze zal breed en evenwichtig samengesteld zijn, zodat alle mogelijke overwegingen en invalshoeken bij de
evaluatie van de cases aan bod komen. Wij garanderen een objectief en een onafhankelijk oordeel.
Alle winnaars worden op de exclusieve gala-avond bekendgemaakt. De datum hiervan wordt tijdig gecommuniceerd.
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Uw engagementen als deelnemer

Iedere deelnemer aan de Belfius Smart Awards is verantwoordelijk voor het respecteren van de Belgische en Europese wetgeving betreffende auteurschap van zijn/haar ingezonden voorstel; hij/zij is de eigenaar van de intellectuele en – waar van toepassing – industriële
rechten ervan.
De deelnemer is ervoor verantwoordelijk dat zijn/haar ingediende voorstel geen intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, auteursrecht en/of beeldrecht schendt. De deelnemer aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid ten aanzien van derde partijen:
de organisatie is vrij van alle aansprakelijkheid.
De deelnemer staat de organisatie toe zijn projectvoorstel te verspreiden, te reproduceren en te publiceren om de Belfius Smart Awards
te promoten - in elke vorm en via elk medium.
De genomineerden en de winnaars mogen over de Belfius Smart Awards communiceren in hun eigen communicatie en zullen daarbij de
logo’s van de Belfius Smart Awards en Belfius duidelijk vermelden.
Deelnemers worden geacht de inhoud van het reglement te kennen en te aanvaarden. De deelname aan deze wedstrijd veronderstelt de
onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en geen enkele betwisting zal in aanmerking worden genomen.

Gegevensbescherming

Van alle ontvangen inzendingen (genomineerde en niet-weerhouden projecten voor een award) mogen de organisatoren van de Belfius
Smart Awards de details openbaar maken (projectnaam, de organisatie die verantwoordelijk is, verantwoordelijke persoon, website,
omschrijving, doel en categorie).
Indien voorafgaandelijk en uitdrukkelijk verzocht, zal door u aangeduide informatie die niet voor het brede publiek bestemd is, maar die
wel interessant is om uw dossier te documenteren, niet openbaar gemaakt worden.
De deelnemer verklaart zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens door de organisator(en). De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van het verloop van de Belfius Smart Awards. Iedere deelnemer heeft recht op toegang tot
zijn persoonsgegevens en kan deze gegevens desgevallend verbeteren door zich te richten tot de organisator(en) of via smart@belfius.be.

Vragen en suggesties

U kunt uw vragen of opmerkingen sturen naar smart@belfius.be.

3

