Wedstrijdreglement Slim in de StadStad-prijs
Artikel 1: Doel
Het doel is om de Vlaamse centrumsteden uit te dagen om naar voor te komen met een concept
over hoe zij een ‘slimme stad’ in de steigers willen zetten door het gebruik van innovatieve
technologie en/of van verschillende vormen van data. Deze oproep beschouwt concepten die
ontwikkeld zijn binnen of over verschillende domeinen van een slimme stad heen (bv. wonen,
mobiliteit, leefmilieu, bestuur, zorg, economie, armoede...).
Een smart city is een plaats waar ICT gecombineerd wordt met infrastructuur, architectuur,
dagelijkse voorwerpen en zelfs ons lichaam, om sociale, economische en ecologische problemen
aan te pakken. De klemtoon bij de in te dienen concepten dient dan ook te liggen bij
technologische ondersteuning die geboden kan worden door de stad en het gebruik van data bij
de aanpak van stedelijke uitdagingen.
De Slim in de Stad-prijs draagt, door steden te motiveren om verder na te denken over het
concretiseren van het ‘slimme stad-concept’, bij tot de “Visie 2050, een lange termijn strategie
voor Vlaanderen”. Hierin ligt de ambitie van Vlaanderen voor 2050 tot het creëren van welvaart
en welzijn op een slimme, innovatieve en duurzame manier in een sociaal, open, veerkrachtig en
internationaal Vlaanderen, waarin iedereen meetelt.
Enkel de centrumsteden en de VGC (voor Brusselse gemeenschapsmateries) kunnen een concept
indienen. Steden kunnen ook samen een concept indienen.

Artikel 2: Evaluatie
De steden stellen hun concept inzake een slimme stad voor aan de jury (deels stedenjury en
deels deskundige jury; zie artikel 5).
Voor de beoordeling worden er objectieve beoordelingscriteria gehanteerd die vergelijkbaarheid
van de concepten mogelijk maken zowel voor de stedelijke als voor de deskundige jury. Volgende
criteria worden meegenomen in de beoordeling:
•
•
•
•
•
•

De mate dat het concept realiseerbare en haalbare ambities heeft;
Beoogde effecten van het concept om de levenskwaliteit in de stad (of steden) of
stadsregio(‘s) te verbeteren;
Het technologische en/of het gebruik van data in het conceptvoorstel;
Het innovatieve karakter van het concept als antwoord op een stedelijke uitdaging (binnen
één of over verschillende beleidsdomeinen);
De voorbeeldfunctie van het concept;
De samenwerking met gemeenten of centrumsteden (gezamenlijk indienen als
centrumsteden) of de mate waarin het concept inzet op samenwerking tussen
stadsdiensten, overheidsniveaus, academische wereld,…

Artikel 3: Inschrijvingsformulier
De inschrijvingsperiode loopt tot en met 17 oktober 2017 (om 24.00 uur).
We vragen een beknopte beschrijving in te dienen waarin het concept van ”slimme stad” wordt
gekaderd (managementsamenvatting). Het inschrijvingsformulier met de beknopte omschrijving is

op deze wijze ondersteunend voor de voorstelling (max. 20min. presenteren en 15 min. vraagtijd)
en omvat minstens volgende componenten:
•
•
•
•
•
•
•

Samenvattende omschrijving van de visie;
De mate dat het concept realiseerbare en haalbare ambities heeft;
Beoogde effecten van het concept om de levenskwaliteit in de stad (of steden) of
stadsregio(‘s) te verbeteren;
Het technologische en/of het gebruik van open en/of real-time data in het
conceptvoorstel;
Het innovatieve karakter van het concept als antwoord op een stedelijke uitdaging (binnen
één of over verschillende domeinen);
De voorbeeldfunctie van het concept.
De samenwerking met gemeenten of centrumsteden (gezamenlijk indienen als
centrumsteden) of de mate waarin het concept inzet op samenwerking tussen
stadsdiensten, overheidsniveaus, academische wereld,…;

Artikel 4:
4: Prijs
De sterkste concepten om te evolueren naar een slimme stad maken kans op een prijs. Het
prijzengeld bedraagt 150.000 euro en wordt toegekend aan een of meerdere concepten
(maximaal 3).

Artikel 5: Verloop jurering
De presentatie gebeurt voor een jury die deels bestaat uit vertegenwoordigers van de steden (en
VGC) en deels uit deskundigen.
Stedelijke jury (14 personen): 50% van de stemmen
Omdat het interactieve proces, het leren van elkaar en het uitwisselen van ervaringen bijzonder
belangrijk is, gebeurt de jurering deels door de steden zelf. Door elke stad en de VGC wordt een
vertegenwoordiger aangeduid voor de beoordeling van de concepten. Het kabinet, het
Kenniscentrum Vlaamse Steden en de afdeling Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand (Agentschap
Binnenlands Bestuur) kunnen als waarnemer deelnemen, maar kunnen niet interfereren in het
proces. Voor de individuele scoretoekenning door de steden wordt een gezamenlijk gespreksronde
tussen de steden ingebouwd waar alle steden gezamenlijk de conceptideeën bespreken. Daarna
registreert elke stad haar punten op papier.
Deskundige jury (5 personen): 50% van de stemmen.
Daarnaast wordt er ook een deskundige jury van 5 leden aangesteld bij ministerieel besluit. De
juryleden zijn specialist, een autoriteit in hun vakgebied of beleidsmaterie, maar dienen tevens
een geïntegreerde visie te hebben over de grenzen van de klassieke beleidsvelden heen. Het is
tevens van groot belang dat een jurylid onafhankelijk is en dat er uit zijn of haar hoedanigheid
geen onverenigbaarheid bestaat met de ingediende concepten
De concepten worden voorgesteld tijdens een presentatie, de steden tonen de concepten aan
elkaar. Elke indiener krijgt max. 20 min. om zijn concept voor te stellen en 15 min. om vragen van
de jury te beantwoorden. Afhankelijk van het aantal ingestuurde concepten zal de workshop
tijdens één of twee dagen plaatsvinden, met maximaal 7 voorstellingen per dag.

Artikel 6: Overzicht timing en procedure
De prijsuitreiking zal ruim in de kijker worden geplaatst en vindt plaats in het voorjaar van 2018.
De meest creatieve concepten komen er aan bod.

Eind Juni 2017

In kennisgeving oproep Slim in de Stad-prijs 2017
aan Inspectie van Financiën
Lancering oproep
• Inschrijvingsformulieren online
• Begin inschrijvingsperiode

17 oktober 2017

Einde inschrijvingsperiode

Week van 23 tot 27 oktober 2017

2 Jureringsmomenten

8 november 2017

Aanvraag advies Inspectie van Financiën

Eind november 2017

Ondertekening MB

Begin december 2017

Vastlegging

Februari 2018/Maart 2018

Prijsuitreiking op studiedag en uitbetaling prijzen

Artikel 7:
7: Ontvankelijkheidsvoorwaarde
Deze oproep betreft een conceptenwedstrijd, de prijs wordt niet uitgereikt aan een reeds
volledig gerealiseerd project.

