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I samarbejde med Alexandra Instituttet, Aarhus Kommune, Open Data Aarhus, Smart Aarhus og Gatesense
inviterer vi hermed til den første FP7 CityPulse Citizen Designkonkurrence.
Vi sætter i alt 800 EURO i kontanter på højkant til de heldige vindere (hhv.
500 EURO, 200 EURO og 100 EURO).
Formålet er at komme med et bud på en fed applikation, en service eller noget
viden til din by baseret på data fra byen. Og det er underordnet, hvilke data du
bruger i dit design, når blot du kan overbevise os om, at dataene ville kunne
gøres tilgængelige. Det er også underordnet, om du bor i Aarhus eller et helt
andet sted.
Så der er intet øvre loft mht. data, sted og design – dog gælder fysikkens love
stadig, og samfundets love og regler skal også overholdes.
Vi foreslår, at du designer en app, en service eller noget viden, der kan hjælpe
dig med altid at nå bussen, få dig til at grine, spare 50% på energiregningen
eller reducere forureningen til et minimum – eller hvad du nu kan finde på.
Det skal være brugbart for almindelige mennesker,
lækkert at se på og sjovt at bruge.
Reglerne er enkle. Forslag bedes indleveret senest den 12.12.2013 inden kl.
14:00 CET til competition@ict-citypulse.eu. Forslagene skal som minimum indeholde en besvarelse af punkterne i de efterfølgende konkurrenceregler.
Overbevis os, men uden at det bliver kedeligt. Så gør det kort og præcist, men
interessant og spændende. Du må gerne vedlægge billeder, links og videoer,
som du selv har lavet (ikke noget med at bryde reglerne for ophavsret) for at
øge dine chancer.
De tre vindere vil blive udtrukket af en dommerkomite bestående af eksperter
fra kommunen, forskningsmiljøet og erhvervslivet, som deltager i CityPulse
projektet.
Dit arbejde vil blive en del af udviklingen af scenarier til CityPulse-projektet og
vil blive offentliggjort på et offentligt domæne med Creative Commons licens
(CC BY-SA 3.0). Ophavsfolkene vil blive fuldt krediteret.
Hvis du har spørgsmål, så send os en e-mail på competition@ict-citypulse.eu.
Vinderne vil blive offentliggjort i starten af 2014, dog senest den 31. januar
2014.
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Konkurrenceregler
BEMÆRK: Besvarelser skal være formuleret på engelsk.
1. Forslagets titel (kan formuleres frit)
2. Kontaktoplysninger
Navn og efternavn
Postadresse
Email-adresse
Anfør venligst hvem der er hovedforfatter, men skriv også alle øvrige deltageres navne og adresser. Vi bruger kun hovedforfatteren som kontaktperson i
forløbet og udbetaler en evt. gevinst til samme – så vi anbefaler, at I aftaler
tingene indbyrdes, før I afleverer jeres forslag.
3. Beskrivelse (kan formuleres frit, men vi foreslår, at I skriver en historie, der
fortæller, hvordan man bruger jeres applikation, service eller viden). Vi anbefaler også, at I bruger så mange visuelle virkemidler som muligt – det er trods
alt designet, der er i fokus – så brug billeder, tegninger, eller endnu bedre, videoer, der vedlægges eller indsættes som links.
Du kan hente inspiration på Open Data Aarhus http://odaa.dk/ eller andre
åben data-portaler som f.eks. http://data.gov.uk/, samt i diverse konkurrencer.
4. Begrundelse (kun fantasien sætter grænser, men prøv at være realistisk –
du skal bare overbevise os om, at man med et tryk på de rigtige knapper kan
få fat i lige netop de data, du har brug for, udvikle lige netop den algoritme der
skal til, eller hvad du nu kan finde på. Men det skal heller ikke være for langt
ude).
5. Erklæring
“Så vidt vides er det fremsendte forslag originalt og bryder ingen regler om
ophavsret”.

------------------------------------Underskrevet af mindst en af skribenterne på vegne af samtlige skribenter.
BEMÆRK: For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at du ikke behøver
udvikle en fungerende version af din app, hverken til konkurrencen eller efterfølgende.
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Om konkurrencens sponsor: FP7 CityPulse
CityPulse-projektet designer, udvikler og tester rammerne for, at byens store
mængder realtidsdata kan anvendes til udvikling af nye intelligente tjenester
og services til gavn for borgere og beslutningstagere.
I CityPulse-projektet udvikles innovative smart-city applikationer ved at integrere Internet of Things og Internet of People og ved at bringe fagene knowledge-based computing og reliability test i spil.
Projektet er delvist støttet af EU Kommissionens 7. rammeprogram (FP7),
kontraktnummer: 609035.
Du kan finde flere oplysninger om sponsoren og konkurrencen her: http://ictcitypulse.eu.
Andre sponsorer:
•
•
•
•
•

	
  

Gatesense: http://www.gatesense.com/
Open Data Aarhus: http://odaa.dk/
Smart Aarhus: http://www.smartaarhus.dk/
Aarhus Kommune: http://www.aarhus.dk/
Alexandra Instituttet A/S: http://www.alexandra.dk/
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