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Wie kan deelnemen?

De Belfius Smart Belgium Awards 2018, een organisatie van Belfius in samenwerking met Mediafin, richten zich naar de publieke, bedrijfs- en
sociale sector (waaronder lokale overheden, OCMW’s, bedrijven, onderzoeksinstellingen, intercommunales, scholen, zieken- & rusthuizen,
zorgcentra en ngo’s) die op een slimme manier een antwoord bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen.
Het indelen van een project in een welbepaalde categorie (zie hierna) gebeurt op basis van welk type instelling of organisatie het project indient.
De organisatie behoudt zich het recht voor om een project in een andere categorie in te delen.
De projecten die in aanmerking komen voor een Smart Belgium Award:
•
omvatten minstens één van de 8 domeinen uit de Belfius Smart Belgium-themalijst (Mobiliteit, Energie, Onderwijs,
Circulaire Economie, Milieu, Stadsontwikkeling, Gezondheid & Preventie en Smart City Diensten)
•
bevatten een innovatief/vernieuwend element (toepassing, methodiek, product, dienst en/of businessmodel)
•
zijn operationeel of in ontwikkeling tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018
•
en worden uiterlijk op 15 november 2018 voor middernacht ingediend door een van eerder vermelde organisaties

Wat zijn de 8 domeinen uit de Belfius Smart Belgium-themalijst en wat moet er onder verstaan worden?
Hieronder vindt u de 8 (ruime) domeinen met een niet-limitatieve omschrijving en/of voorbeelden.
1.

Mobiliteit
Dit domein hoort bij projecten die
• een mobiliteitsproblematiek oplossen
• mobiliteit in de ruime zin (de toegang ertoe, de kennis ervan, het product…) verbeteren, vergemakkelijken,
goedkoper en/of milieuvriendelijker maken

2.

Energie
Dit domein hoort bij projecten rond energie (opwekking, verbruik, transport, opslag, delen…) die op een slimme en duurzame manier de
energietransitie, hernieuwbare energie en/of energie-efficiëntie realiseren of stimuleren.

3.

Onderwijs
Dit domein hoort bij projecten die
• onderzoeken naar innovaties en nieuwe toepassingen betreffen met een concrete meerwaarde voor de samenleving en/of
bedrijfswereld
• tot doel hebben om mensen op te leiden en/of bij te scholen voor de arbeidsmarkt van morgen
Voorbeelden hiervan zijn o.a.: specifieke praktijkonderzoeken, experimenten en cocreaties in functie van een gericht resultaat; overleg
en krachtenbundeling tussen de onderwijs- en bedrijfswereld; vernieuwende onderwijsmethodes en nieuwe opleidingen met het oog
op de toekomst; innovatie ter verbetering van leerresultaten of inzetbaarheid op de arbeidsmarkt…

4.

Circulaire Economie
Dit domein hoort bij projecten die de transitie naar een circulaire economie bevorderen of er een toepassing van zijn (productdesign,
hergebruik, herstelling, herbestemming, recyclage…) en erop gericht zijn om kringlopen te sluiten om op deze manier producten en
grondstoffen maximaal te hergebruiken en tegelijk waardevernietiging tot een minimum te beperken.

5.

Milieu
Dit domein hoort bij projecten die het leefklimaat en welzijn van plant, dier en mens beschermen en/of verbeteren, de ecologische
voetafdruk van de mens op onze planeet verkleinen of klimaatverandering tegengaan. Hiertoe behoren dus o.a. maximale beperking
van lucht-, aarde- en waterverontreiniging alsook afvalbeheer.

6.

Stadsontwikkeling
Dit domein hoort bij projecten die duurzame transformatie van de stad/gemeente tot doel hebben of een oplossing bieden voor de
uitdagingen waarmee steden/gemeenten geconfronteerd worden. Hiertoe behoren o.a.:
• Stadsvernieuwing en herwaardering van woonwijken tot aantrekkelijke en moderne leefgebieden
• Innovatie op vlak van stadsplanning (stadslandbouw, lokale productie…)
• Slim omgaan met bevolkingsuitbreiding of –inkrimping
• Doordachte herbestemming van stedelijk landschap
• Stadsdiversiteit ter bevordering van de economische competitiviteit
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7.

Gezondheid & Preventie
Dit domein hoort bij projecten rond zorg (dienstverlening, apparatuur, methodes, geneesmiddelen, toegang & betaalbaarheid,
vergrijzing…) die het lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn van de mens beschermen of bevorderen en/of ziekten
trachten te voorkomen of vroegtijdig op te sporen.

8.

Smart City Diensten
Dit domein hoort bij projecten die (a) de levenskwaliteit van de inwoners en andere actoren in een stad/gemeente verbeteren en/of (b)
binnen het domein e-government.

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 per categorie.
Hebt u vorig jaar reeds deelgenomen met een project en wil u ditzelfde project opnieuw indienen? Het opnieuw indienen van eenzelfde project is niet mogelijk, tenzij er een gegronde argumentatie voor bestaat (bv. uitbreiding project; nieuwe
evoluties). Stuur uw argumentatie hiervoor naar smart@belfius.be en de organisatoren geven u spoedig uitsluitsel.
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?

Er worden 5 Awards en een Publieksprijs uitgereikt.
2 Smart City Awards
Deze 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 Smart City Award voor een lokale overheid of een intercommunale met < 30.000 inwoners op 1 januari 2018
• de Smart City Award voor een lokale overheid of een intercommunale met ≥ 30.000 inwoners op 1 januari 2018
Alle lokale besturen of intercommunales kunnen projecten voor deze 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 Smart Company Awards gaan naar bedrijven die het meest innovatieve en succesvolle project ontwikkelden op het vlak van technologische ontwikkeling, research, maatschappelijke impact en innovatie.
In deze categorie worden 2 Awards uitgereikt:
• de Smart Company Award voor een bedrijf of intercommunale met < 10 mio jaarlijkse omzet
• de Smart Company Award voor een bedrijf of intercommunale met ≥ 10 mio jaarlijkse omzet
Alle bedrijven, jonge ondernemers, start-ups... kunnen projecten voor deze Smart Company Award indienen.
1 Smart Care Award
De 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 instellingen uit de zorg- en onderwijssector kunnen projecten voor deze Smart Care Award indienen.
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1 Publieksprijs
Tijdens een vooropgestelde periode zal ook het grote publiek kunnen stemmen. Het genomineerde project met het hoogste aantal weerhouden geldige
stemmen - berekend na afsluiting van de stemperiode conform het Publieksprijs-reglement - wint de Publieksprijs.
Algemeen
De organisatoren en de vakjury kunnen beslissen om:
a) een Award niet uit te reiken als er onvoldoende kandidaturen zijn of als de kwaliteit van de ingediende dossiers onvoldoende is
b) een extra Award (of soortgelijk) uit te reiken indien zij dit wenselijk achten of er zich een gelijke score voordoet
c) een ingediend project in een andere categorie in te delen
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. 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 Smart Belgium Awards moet zich registreren op smartbelgium.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, taal, functietitel en contactgegevens)
• korte beschrijving van het ingediende project (max. 2.000 tekens)
• inhoudelijke info over het project.
Om uw inzending zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, verzoeken we om zo duidelijk en volledig mogelijk te antwoorden op de gestelde vragen.
Als bijlage kunnen hoogstens 10 bestanden met illustrerende info, cijfer- of beeldmateriaal (max. 10 MB) toegevoegd worden.
Alleen documenten in pdf- of jpeg-formaat worden aanvaard.

De evaluatiecriteria

Elk ingezonden project zal geëvalueerd worden op:
• innovatieve aanpak
• meerwaarde voor of effect op de burger en maatschappij
• resultaatsgerichtheid
• efficiëntie
• reproduceerbaarheid
• het aantal betrokken Smart Belgium-domeinen (Mobiliteit, Energie, Onderwijs, Circulaire Economie, Milieu, Gezondheid & Preventie,
Stadsontwikkeling en Smart City Diensten) in het project
• bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties (https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs)
• en samenwerking tussen verschillende partijen (bv. samenwerkingen tussen meerdere lokale overheden of instellingen/bedrijven uit
dezelfde of domeinoverschrijdende sectoren)
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 deelname kan worden afgewezen indien ze niet voldoende onderbouwd is of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of kwade trouw. De organisatoren en juryleden behouden zich het recht voor een project uit te sluiten indien het niet tijdig is ingediend en/of een al toegekende prijs in te trekken
als een van de elementen in dit reglement niet in acht zijn genomen.
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De selectieprocedure

De evaluatie van de inzendingen gebeurt in 2 fases:
Fase 1: de preselectie
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 het najaar
van 2018, maar deze zal breed en evenwichtig samengesteld zijn, om ervoor te zorgen dat alle mogelijke overwegingen en invalshoeken bij de
beoordeling van de cases aan bod komen en om op deze manier tot een objectief en een onafhankelijk oordeel te komen.
Alle winnaars worden tijdens het Smart Belgium Event bekendgemaakt

Uw engagementen als deelnemer

Elke deelnemer aan de Smart Belgium 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 Smart Belgium Awards te
promoten – in elke vorm en via elk medium.
De genomineerden en de winnaars mogen over de Smart Belgium Awards communiceren in hun eigen communicatie en zullen daarbij de logo’s
van de Smart Belgium 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) mag de organisatie van de Smart Belgium Awards
de details openbaar maken (projectnaam, de organisatie die verantwoordelijk is, verantwoordelijke persoon, beeldmateriaal, 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 organisatie. De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door Belfius Bank en Mediafin in het kader van het verloop en de promotie van de Smart Belgium Awards en eventueel
voor publiciteit achteraf. Iedere deelnemer heeft recht op toegang tot, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Hiertoe dient de
deelnemer zich te richten tot de organisator(en) of via smart@belfius.be.

Vragen en suggesties

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

