Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14:00 Opening door Roger ter Heide - korte toelichting op programma.
14:05 Inleiding Smart Mobility Challenge door Heerd Jan Hoogeveen van de
Economic Board Utrecht.
14:15 Case Veilig Verkeer Nederland - Rembert Sierksma
14:30 Case Centraal Beheer - Remco Evers
14:45 Case Gemeente Hilversum - Maarten Wiegant
15:00 - 15:10 Korte break
15:10 Case Utrecht Science Park - Nicoline Meijer
15:25 Case Gemeente Woerden - Sandra de Wolff
15:40 Toelichting Wildcard optie, uitleg proces Smart Mobility Challenge
+ Vragen Ronde- Roger ter Heide
16:00 Afsluitende borrel
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Voor wie?
•
•
•
•

Leveranciers uit heel Nederland / EU
Nieuwe ideeën, of ideeën in een nieuwe context
Zelf partij bij de realisatie van een pilot
Je mag meerdere oplossingen aanbieden voor verschillende
vragenstellers
• Je kunt 1x een prijs winnen.
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Belangrijke criteria
•
•

Heldere algemene omschrijving, aansluiting bij de opdrachtgever
Verder
–
–
–
–

•

Maatschappelijke relevantie
Bijdrage aan de business case van de opdrachtgever
Inzet open data of data die via de pilot wordt ontsloten
Innovatieve karakter, technische haalbaarheid en schaalbaarheid

Showstoppers
–
–
–

Voor de aangegeven werkzaamheden in het kader van de pilot
is al eerder overheidsgeld ontvangen
Negatieve effecten op milieu of verkeersveiligheid
Voldoet niet aan de privacy wetgeving of regels
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Wild Card
Naast de 5 open vragen is er de Wild Card optie
•
•
•
•

Je hebt als leverancier en opdrachtgever zelf al een goed idee
De opdrachtgever (of een daarvan) is gevestigd in de Regio Utrecht
De vraagstelling heeft een mobiliteitscomponent
De oplossing maakt gebruik van open data of data die als open data
ontsloten gaat worden
• De pilot is nog niet gestart

5

Inschrijfformulier
•
•

Alle inschrijvingen vinden plaats via het formulier op website
De gevraagde informatie bestaat uit
–
–
–
–
–

•

Contactgegevens (niet openbaar)
Indiende Organisatie en korte omschrijving (komt op de website)
Omschrijving oplossing met meerdere rubrieken (komt op de website)
Foto’s, logo’s en evt. Youtube video links (komt op de website)
Aanvullende pdf van max. 5 A4 (alleen voor de organisatie en jury)

Bij een wildcard wordt bovendien gevraagd om
–
–
–

Contactpersoon opdrachtgevende organisatie (niet openbaar)
Naam, logo en korte omschrijving opdrachtgever (komt op de website)
Omschrijving vraagstelling (komt op de website)
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Inschrijving
•
•
•

Inschrijving moet in een keer worden ingevuld
Er volgt een automatische bevestigingsmail bij ontvangst
De organisatie toetst of alle informatie juist is ingevuld
– Alles in orde
Inschrijving wordt geplaatst op de website.
– Bij vragen of afwijkingen wordt er contact opgenomen met de inschrijver.
Eventuele aanvullingen worden in overleg met de organisatie verwerkt.
– Voldoet een inschrijving niet aan de voorwaarden dan ontvangt de inschrijver hier
bericht over.
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Proces indienen
•
•
•
•
•

Vooraf aanvullende informatie vragen aan de opdrachtgevers is mogelijk via
de informatie sessies op 15 mei en 7 juni.
Bij vragen over het proces of de voorwaarden kan men contact opnemen
met de projectleider van de challenge
Inschrijving staat open tot 30 juni 18:00.
Tussen 30 juni en 7 juli wordt een finale toetsing gedaan.
Op 7 juli ontvangen de vragenstellers de aanvullende informatie van de
inschrijvende partijen op hun vragen, en beoordelen of de aanvraag aansluit
bij hun organisatie.
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Proces beoordelen
•
•
•
•
•

Vanaf 7 juli kunnen de vragenstellers contact opnemen met de indieners en
om aanvullende informatie verzoeken.
Voor 25 augustus moet de aanvullende informatie zijn ontvangen.
Ook Wildcard inschrijvingen mogen nog een pdf met 1 A4 aanvulling
aanleveren.
25 augustus ontvangt de jury de definitieve inschrijving met aanvullingen,
en het advies van de opdrachtgever.
Media September volgt de bekendmaking van de nominaties (5 of 6
voorstellen).
–

De jury zal ook aan elk genomineerde een korte terugkoppeling geven met vragen
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Proces Finale
•

12 Oktober is de finale tijdens het Get Connected Jaarcongres - Amersfoort
–
–

•
•

Presentatie door genomineerden (5 minuten + 5 minuten vragen).
Keuze van de jury van de 2 winnaars, Presentatie winnaars

Oktober – vastlegging afspraken in contract via EBU en Provincie Utrecht
November 2017 – Juli 2018 uitvoering pilot door winnaars
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Succes met uw
voorstellen!

Vragen?
Roger ter Heide
challenge@mobilitymonday.net
06-41575706

