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Wstęp 
Projekt “Dane po warszawsku”1 jest realizowany przez partnerstwo organizacji  

i instytucji: Fundacji TechSoup, Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 

„Stocznia", Orange Polska S.A. (Orange Labs), Centrum Cyfrowego Fundacji Pojekt: Polska  

i Politechniki Warszawskiej, w ramach programu Innowacje Społeczne Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju. Projekt jest objęty honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy  

i realizowany we współpracy z samorządem. Jego celem jest poprawa życia mieszkańców 

stolicy i mobilizowanie ich do aktywnego udziału w życiu społecznym miasta, co przyczyni się 

do jego rozwoju. 

Obecnie zmienia się zasadniczo rola samych obywateli: z bycia przedmiotem działań władz  

i pasywnym odbiorcą na rzecz bardziej podmiotowego podejścia, w którym obywatele  

są świadomymi konsumentami, a nawet współwytwórcami, “prosumentami” usług 

(producent – konsument). “Dane po warszawsku” umożliwiają mieszkańcom Warszawy 

współudział w tworzeniu rozwiązań problemów miejskich dotyczących transportu, 

środowiska, czy infrastruktury we współpracy z przedstawicielami administracji publicznej  

i sektora IT. Głównym środkiem do osiągnięcia tego celu są dane publiczne, których potencjał 

zdaniem członków partnerstwa dotychczas był wykorzystywany w niezadowalającym stopniu 

z uwagi na brak powszechnego dostępu do informacji. Centralnym założeniem 

przedsięwzięcia jest to, że dane, po ich odpowiednim przetworzeniu do formy dostępnej  

i czytelnej informacji, mogą stać się użytecznym narzędziem dla ograniczania, optymalizacji  

i rozwiązywania wielu codziennych problemów jakie napotykają obywatele, organizacje 

pozarządowe i przedsiębiorcy. Istotą przedsięwzięcia i przedmiotem testów będzie 

przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego w Polsce otwartego (korzystającego z idei tzw. 

crowdsourcingu) konkursu na aplikacje internetowe bazujące na odpowiednio 

przygotowanych i udostępnionych zbiorach danych publicznych, które znajdują się w 

zasobach warszawskiego samorządu. Rezultatem projektu będą konkretne technologiczne 

produkty tj. platforma agregująca dane i stworzone przez uczestników konkursu strony 

www, serwisy i aplikacje, a także metodologia społecznego procesu ich wytwarzania. 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

1  Oficjalna nazwa projektu to „MUNDO – Miejskie Usługi na Danych Oparte”. 
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Prace partnerstwa są podzielone na dwa etapy: pierwszy, trwający od kwietnia 2014 roku do 

lutego 2015 roku, w wyniku którego powstanie platforma udostępniająca dane miejskie. 

Drugi etap, realizowany w pierwszej połowie 2015 roku, to konkurs na aplikacje internetowe 

i mobilne, wykorzystujące dane udostępnione na platformie.   

Przedmiotem niniejszego raportu jest przegląd dotychczasowych konkursów na aplikacje 

wykorzystujące otwarte dane, ze szczególym uwzględnieniem analizy czynników które 

wspierają zwiększenie trwałości powstałych w wyniku konkursu zwycięskich aplikacji. 

Niniejsze opracowanie posłuży za punkt wyjścia do metodologii konkursu “Dane po 

warszawsku”, który będzie realizowany w 2015r.  

 

Przyjęty sposób analizy metodologii 

konkursowych  
 

W przeglądzie uwzględniono konkursy na aplikacje i usługi, w których wykorzystywano 

otwarte dane – przygotowane wcześniej przez organizatora lub wymagające pozyskania w 

toku realizacji projektu programistycznego. Analizowano procesy konkursowe pod kątem ich 

czasu trwania oraz etapów, z jakich się składały (m.in. ogłoszenie challenge’ów, hakaton, 

warsztaty, głosowanie publiczne), grup docelowych i warunków uczestnictwa, liczby 

zgłoszonych uczestników lub zespołów, rodzaju wsparcia udzielanego przez organizatorów – 

od dostarczenia zestawów danych, przez zapewnienie mentoringu, po dofinansowanie 

procesu inkubacji. Wzięto też pod uwagę metody wyłaniania zwycięzców oraz rodzaj 

przyznawanych nagród. W przypadku każdego konkursu inaczej definiowany był sukces oraz 

jego wskaźniki, a tym samym różne były czynniki do niego prowadzące i mu sprzyjające. 

Celem tego zbiorczego opracowania jest wyprowadzenie z poszczególnych przykładów listy 

czynników, które wiążą się z przyjętymi w projekcie “Dane po warszawsku” wyznacznikami 

powodzenia konkursu (trwałość aplikacji, zmiana społeczna, kontynuacja działań przez 

samorząd miejski).  

Po wstępnej analizie zebranego materiału wybrano konkursy, które ze względu na zbliżone 

cele, zaangażowane instytucje lub model procesu mogą służyć za inspirację dla konkursu 

realizowanego w niniejszym projekcie. Zostały one szczegółowo omówione jako case study w 

części 4 raportu. Źródło informacji na ich temat stanowiły materiały organizatorów 

zamieszczone w internecie, relacje z wydarzeń opublikowane w mediach i na blogach oraz 

raporty na temat wykorzystania otwartych danych czy zbiorcze opracowania konkursów na 

aplikacje (European Public Sector Information Platform Topic Report No. 2012 / 08 - 

Innovation Contests for Open Data). W niektórych przypadkach (Nesta Open Data Challenge 

Series i konkursy Fundacji TechSoup) dostępne były opisy metodologii konkursowych 

stworzone przez organizacje koordynujące te wydarzenia. W przypadku konkursu MadData, 

który odbył się w 2014r. w Madrycie, punktem wyjścia do analizy była wizyta studyjna 

http://www.scribd.com/doc/127778244/Topic-Report-Innovation-Contests-for-Open-Data
http://www.scribd.com/doc/127778244/Topic-Report-Innovation-Contests-for-Open-Data
http://www.scribd.com/doc/127778244/Topic-Report-Innovation-Contests-for-Open-Data
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członków zespołu projektu podczas wydarzenia. Dodatkowo przeprowadzono wywiady z 

przedstawicielami organizatorów w celu uzyskania informacji niepublikowanych, a także 

poznania ich opinii o przyjętych metodach pracy z perspektywy czasu, ewentualnych sugestii 

zmian oraz wskazówek dla organizatorów podobnych inicjatyw. W części 6 raportu 

przedstawiono zestawienie czynników sukcesu, na które należy zwrócić szczególną uwagę 

przy opracowywaniu metodologii konkursowej w projekcie “Dane po warszawsku”. 

Trudności w analizie zgromadzonych 

materiałów 
 

Główną przeszkodą na jaką natrafiono w trakcie badania konkursów na aplikacje 

wykorzystujące otwarte dane była znikoma ilość opracowań podsumowujących. Większość 

materiałów miała charakter promocyjno-informacyjny (materiały prasowe, w tym ogłoszenia 

wyników) lub normatywny (metodologie konkursowe), rzadko publikowano rezultaty 

ewaluacji konkursów, natomiast krytyczne analizy (w tym przekrojowe) były niemal zupełnie 

niedostępne. Trudności nastręczało porównywanie inicjatyw o bardzo różnym charakterze; 

od weekendowych sprintów programistycznych, do długotrwałych, złożonych konkursów, w 

których hakatony były jedynie elementami procesu. Stąd ogromne znaczenie miały kontakty 

nawiązane w trakcie realizacji zadania i pozyskane dzięki nim informacje z pierwszej ręki. Ich 

największym walorem było, jak wspomniano, krytyczne spojrzenie ex post.  

Autorzy niniejszego raportu są przekonani, że okaże się on pomocny nie tylko w realizacji 

projektu “Dane po warszawsku”, ale będzie stanowić przydatne źródło wiedzy dla 

podobnych inicjatyw w przyszłości.  

 

Analiza przypadków 
Apps for Democracy 
Apps for Democracy to pierwsza na świecie seria konkursów na aplikacje korzystające z miejskich 

danych publicznych, zapoczątkowana w 2008r. w Waszyngtonie, USA. Odbyły się dwie edycje 

konkursu, z czego druga (w 2009r.) miała za zadanie w szczególności angażować społeczność 

mieszkańców do rozwiązywania problemów społecznych z wykorzystaniem technologii. Obydwie 

odbiły się szerokim echem w świecie i stały inspiracją do organizowania podobnych inicjatyw  

w innych miastach. Niestety, w związku ze zmianą priorytetów miasta w zakresie wykorzystania 

technologii, projekt zarzucono. Wiele z udostępnionych danych nie było aktualizowanych od tamtego 

czasu. Przedsięwzięcie było współorganizowane przez urząd miasta wraz z agencją kreatywną 

iStrategyLabs. 

http://data.octo.dc.gov/
https://isl.co/
https://isl.co/
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Czas trwania procesu 

Na podstawie doświadczeń z realizacji dwóch edycji konkursu, organizatorzy przygotowali 

przewodnik dla osób zainteresowanych podobnym przedsięwzięciem. Według niego, idealny proces 

konkursowy wraz z przygotowaniem powinien trwać ok. 4 miesięcy, chociaż pierwsza edycja 

konkursu w Waszyngtonie została przygotowana i uruchomiona w ciągu 6 (sześciu!) dni, a trwała 30 

dni. 

Uczestnicy 

Obydwa waszyngtońskie przedsięwzięcia były skierowane do każdej zainteresowanej osoby, 

posiadającej kompetencje niezbędne do pracy nad aplikacją lub – w przypadku drugiej edycji 

konkursu – również diagnozowania problemów, które można rozwiązać przy pomocy technologii.  

Jedynym warunkiem niezbędnym wzięcia udziału w pierwszym konkursie było stworzenie jakiegoś 

rodzaju aplikacji z wykorzystaniem informacji dostępnych w miejskim serwisie danych publicznych. W 

pierwszej edycji konkursu nie obowiązywały inne wymagania czy kryteria, zgodnie z przekonaniem 

organizatorów o destrukcyjnym wpływie nadmiaru zasad na kreatywność uczestników. W rezultacie 

otrzymano 230 zgłoszeń, a powstało 47 aplikacji (zakładano 25). Sukces frekwencyjny osiągnięto 

dzięki dobrze przemyślanej strategii informacyjno-promocyjnej i znajomości charakteru społeczności 

developerów, oraz osobistemu zaangażowaniu organizatorów w informowanie i zachęcanie ich do 

wzięcia udziału w konkursie. Do konkursu dopuszczono zarówno uczestników indywidualnych, jak i 

agencje, których projekty rozpatrywano i nagradzano odrębnie. 

W drugiej edycji konkursu niezbędne było wykorzystanie danych pochodzących z systemu 

interwencyjnego dla mieszkańców 311. 311 to numer telefonu, pod którym mieszkańcy Stanów 

Zjednoczonych mogą zgłosić np. śmieci zalegające w lesie lub dziurę w drodze i w konsekwencji 

potrzebę ich usunięcia przez odpowiednie służby. Informacje zgłaszane przez mieszkańców zostały 

udostępnione w formie otwartego API i stały się podstawą do drugiej edycji konkursu Apps for 

Democracy. Takie ograniczenie (konieczność wykorzystania danych z 311, a nie dowolnych 

udostępnionych przez miasto) oznaczało mniejszą liczbę zainteresowanych, co pociągnęło za sobą 

decyzję organizatorów o zwiększeniu puli nagród z 20 do 35 tysięcy dolarów. 

Etapy postępowania konkursowego 

W pierwszej edycji konkursu, po zamknięciu zgłoszeń na stronie internetowej przeprowadzono 

głosowanie publiczne, odbył się też głosowanie sędziów. Proces był zatem nieskomplikowany.  

W drugiej edycji wprowadzono modyfikacje w sposobie definiowania problemów do rozwiązania oraz 

wyłaniania zwycięzców, tym samym zwiększając wpływ sędziów na kształt powstałych aplikacji.  

W pierwszym etapie mieszkańcy miasta mieli 30 dni na zbadanie potrzeb i problemów społecznych, 

które można rozwiązać przy pomocy technologii. Na tym etapie również można było zdobyć nagrody. 

Następnie zgromadzone tematy przekazano developerom do rozwiązania z wykorzystaniem 

otwartego API 311. Drugi etap konkursu podzielono na trzy rundy, a zwycięzcy każdej z nich 

otrzymywali nagrody. Każdorazowo po ocenie przez sędziów zespoły miały możliwość wprowadzania 

poprawek do swoich projektów, co miało na celu polepszenie ich jakości.  

Wsparcie udzielane uczestnikom 

Organizatorzy przygotowali serię wydarzeń w formatach campu i un-conference, znanych wśród 

developerów, które miały na celu ułatwienie im pracy i wymianę doświadczeń. Po otrzymaniu 

zgłoszeń konkursowych, jeśli do ich zamknięcia pozostała wystarczająca ilość czasu, udzielali 

http://pl.scribd.com/doc/25591490/Create-an-Apps-for-Democracy-Open-Government-Data-Meets-Citizen-Innovation#scribd
http://www.open311.org/
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uczestnikom informacji zwrotnej, która miała za zadanie pomóc im poprawić zgłoszone projekty. 

Mając na uwadze motywacje developerów do brania udziału w konkursach (zdaniem organizatorów 

chęć zdobycia nagrody ma drugorzędne znaczenie, a najbardziej liczy się możliwość zdobycia rozgłosu 

i uznania w środowisku), zadbali o stworzenie przyjaznej atmosfery na wydarzeniach towarzyszących 

i PR konkursu oraz zwycięskich projektów w wiodących mediach. Już po zakończeniu konkursu, 

organizatorzy wspierają zwycięzców w kontaktach z mediami oraz ułatwiają im zabieranie głosu na 

konferencjach branżowych. 

Sposób wyłaniania zwycięzców 

Zwycięzcy konkursów Apps for Democracy byli wyłaniani przez jury, w skład którego weszli 

przedstawiciele miasta Waszyngtonu, funduszy venture capital, naukowcy i osoby związane z nowymi 

technologiami oraz w przypadku pierwszego konkursu – również przez głosujących internautów. 

Głosowanie publiczne miało przede wszystkim na celu zwiększenie zasięgu informacji o konkursie  

i wykorzystaniu otwartych danych w aplikacjach, w tym dotarcie do dalszych developerów 

zainteresowanych udziałem. 

Dokonując wyboru, sędziowie brali pod uwagę następujące kryteria, wynikające z głównego celu 

konkursu: zwiększenia użyteczności i poziomu wykorzystania miejskich danych publicznych przez 

społeczność Waszyngtonu, biznes i administrację publiczną. 

Kryteria oceny aplikacji: 

1. Użyteczność dla obywateli, odwiedzających i władz Waszyngtonu; 

2. Uniwersalność aplikacji i możliwości jej wykorzystania przez administrację innych 

miast; 

3. Atrakcyjność projektu pod względem komfortu użytkowania; 

4. Pomysłowość i oryginalność aplikacji. 

Ponadto w drugiej edycji konkursu biuro Głównego specjalisty ds. technologii miało możliwość 

przyznania osobnej nagrody w wysokości 14 tys. USD, przeznaczonej na 9-miesięczny okres wsparcia 

dalszego rozwoju wybranej aplikacji. 

Wskaźniki sukcesu 

Apps for Democracy wygenerował większe oszczędności dla administracji Waszyngtonu,  

niż jakakolwiek inna inicjatywa. 
[Vivek Kundra, były Główny specjalista ds. technologii w Waszyngtonie] 

 

Organizacja konkursu pociągnęła za sobą koszty po stronie miasta w wysokości 50 tys. USD. Powstało 

47 aplikacji o łącznej wartości 2,3 mln. USD, dając ROI o oszałamiającej wartości 4000%. Otwarte 

pozostaje pytanie, czy wszystkie powstałe aplikacje zostałyby w ogóle zamówione przez 

administrację. Część z nich była aktualizowana przez twórców po zakończeniu konkursu, część 

okazała się wyłącznie konkursowym projektem. Niestety w momencie powstawania niniejszego 

raportu strona konkursu nie była już dostępna, a tym samym nie była dostępna lista powstałych 

aplikacji (wcześniej pod adresem http://www.appsfordemocracy.org/application-directory/). Na 

dwóch edycjach zakończyła się też seria konkursów na aplikacje wykorzystujące dane  

w Waszyngtonie. 

 

Niewątpliwym osiągnięciem organizatorów był skuteczny PR, dzięki któremu od Apps for Democracy 

rozpoczęła się międzynarodowa fala podobnych przedsięwzięć. Jednymi z pierwszych naśladowców 

byli Finowie z regionu metropolitalnego Helsinek, którzy organizują Apps for Finland (pierwotnie pod 

https://isl.co/2008/11/apps-for-democracy-yeilds-4000-roi-in-30-days-for-dcgov/
http://www.appsfordemocracy.org/application-directory/
http://www.hri.fi/en/
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nazwą Apps for Democracy) już od 2009r. Stosowana przez nich metodologia, w dużej mierze oparta 

o wzorzec waszyngtoński, wyewoluowała od prostego konkursu, w którym dominuje praca własna 

developerów, do modelu w którym akcent położony jest na współpracę koderów z administracją  

i lokalną społecznością, a nadrzędnym celem procesu jest budowania społeczności oraz 

mobilizowanie administracji do otwierania kolejnych zbiorów danych. 

 

Czynniki sukcesu 

Za czynniki sukcesu należy uznać innowacyjność i atrakcyjność Apps for Democracy dla uczestników 

(był to pierwszy taki konkurs na świecie), a także dobre przygotowanie organizacyjne wynikające  

z dobrej znajomości narzędzi PR i społeczności developerów w iStrategy Labs. 

 

NYC Big Apps 
NYC Big Apps to organizowany co roku konkurs na aplikacje usprawniające życie mieszkańców 

Nowego Jorku, zapoczątkowany przez burmistrza Michaela Bloomberga jako część programu 

informatyzacji miasta (wpisującego się w koncepcję smart city). W 2014 roku odbyła się piąta edycja 

konkursu. Podstawą prac było ponad 1000 baz danych zebranych od policji, władz edukacyjnych, 

przedsiębiorstw komunikacyjnych i innych partnerów. Na zasobach tych pracowało ponad 100 

zespołów.  

W puli nagród znajduje się2 ponad 150 tys. dolarów oraz wsparcie merytoryczne oferowane przez 20 

sponsorów (m.in. Microsoft, Amazon, Facebook, General Electric). Operatorem konkursu jest firma 

HR&A Advisors, pracująca na zlecenie organizatora czyli organizacji non-profit pod nazwą NY 

Economic Development Corporation (wydzielonej delegatury władz miasta). 

Konkurs jest podzielony na dwie sekcje. Pierwsza (BigApps) dotyczy tworzenia aplikacji pracujących 

na otwartych bazach danych. Druga (BigIdeas) to rodzaj burzy mózgów wokół problemów 

wskazanych przez partnerów inicjatywy (np. Jak włączyć nowe technologie w proces gospodarki 

wodnej miasta?) w jednej z czterech kategorii (są to: życie codzienne, praca, edukacja, rozrywka). 

Aplikacje z pierwszej sekcji nie muszą mierzyć się z tymi problemami (wystarczy, że robią użytek z baz 

danych), ale jest to dodatkowo premiowane przez sędziów. W każdej z czterech kategorii 

problemowych przyznawana jest dodatkowa nagroda dla najlepszej koncepcji (nie musi być to 

gotowa aplikacja).   

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

2 W czasie powstawania niniejszego raportu konkurs nie był jeszcze zakończony. 
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Czas trwania procesu 

W 2014 roku konkurs rozpoczął się 7 maja. Wręczenie nagród jest przewidziane na 16 września. Lista 

finalistów została ogłoszona 5 sierpnia.  

Uczestnicy  

Według regulaminu konkursu, konkurs jest otwarty zarówno dla pojedynczych osób jak i dla 

organizacji. Firmy zatrudniające powyżej 25 osób mogą brać udział w konkursie, ale nie mają prawa 

do nagród. Wyłączeni z uczestnictwa są pracownicy organizatora, operatora, sponsorów oraz 

wybranych wydziałów urzędu miasta. Rekrutacja jest otwarta, w trakcie kolejnych etapów tworzone 

są zespoły pracujące nad konkretnymi aplikacjami. Podział nagród między członków zwycięskiego 

zespołu jest pozostawiany w ich gestii. Skład zespołów zmienia się aż do finałów, m.in. pod wpływem 

spotkań w trakcie hakatonów.  

W konkursie wybierane są najlepsze aplikacje (liczba twórców nie jest brana pod uwagę). Brane pod 

uwagę są aplikacje spełniające kryteria w dniu 19 lipca. Udział w całym cyklu (seria spotkań  

i warsztatów opisanych poniżej) nie jest obowiązkowy, ale silnie rekomendowany (może być brany 

pod uwagę przy ocenie).  

Etapy postępowania konkursowego 

1. BigApps Launch Event Rozpoczęcie konkursu (7 maja 2014r.) 

Wydarzenie półotwarte (zgłoszenia i selekcja). Sesja zapoznawcza, prezentacja sponsorów, 

partnerów i podmiotów zarządząjących danymi. Krótkie warsztaty dla drużyn (teambuilidng). 

2. Google Glass Demos & Design Spirit (13 maja 2014r.)  

Prezentacja przygotowana przez sponsorów (urządzenie Google Glass jest jedną z nagród). 

Prezentacja podstawowych koncepcji programistycznych związanych z tym urządzeniem. 

3. 'Appy Hour Brooklyn - Getting Started (14 maja 2014r.)  

Wieczór integracyjny przed pierwszym hakatonem. 

4. BigBuild Brooklyn: Getting Started (17 maja 2014r.)  

Całodniowy warsztat programistyczny (hakaton) poświęcony zagadnieniom wstępnym 

(zdobywanie pierwszych użytkowników, korzystanie z danych publicznych). Praca w grupach 

przeplatana wspólnymi warsztatami. Na miejscu dostępna część mentorów (do konsultacji). 

5. Leveraging Tech to Support Low-Income New Yorkers (28 maja 2014r.) 

Spotkanie z jednym ze sponsorów część BigIdea (Urban Future Lab), poświęcone użyciu 

technologii w celu zmniejszenia wykluczenia społecznego. 

6. 'Appy Hour Manhattan - Gearing Up (5 czerwca 2014r.) 

Wieczór integracyjny przed hakatonem. Prelekcje motywacyjne autorstwa zaproszonych 

partnerów projektu. 

7. BigBuild Manhattan: Building Hardware + Software (7 czerwca 2014r.) 

Hakaton poświęcony dopracowywaniu kodu źródłegowego oraz kwestiom sprzętowym 

(hardware). Możliwość wypożyczenia urządzeń mobilnych, testów i konsultacji ze 

specjalistami od elektroniki, zasilania, urządzeń sterujących etc. 

8. 'Appy Hour Queens - Getting to Beta (19 czerwca 2014r.) 

Spotkanie integracyjne poświęcone rozwojowi produktu. 
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9. BigBuild Queens: Perfecting Your Product (21 czerwca 2014r.) 

Hakaton poświęcony stabilności, łatwości obsługi i marketingowi produktów. Przed 

południem warsztaty i prezentacje mentorów. Po południu - pięć godzin wspólnej pracy. 

Wieczorem prezentacje produktów. 

10. NYC BigApps 2014 Block Party (19 lipca 2014r.) 

Impreza prezentująca dokonania zespołów. Publiczność (wstęp wolny) wybiera pięć 

produktów, które następnie są prezentowane publicznie (w formie 4 minutowych 

prezentacji). Prezentacje są oceniane przez jurorów na miejscu, jedna z nich trafia do finałów. 

Oprócz tego jurorzy wybierają pozostałe 19 aplikacji finałowych (spośród wszystkich, nie 

tylko tych wybranych przez publiczność). 

11. NYC BigApps 2014 Award Ceremony (16 września 2014r.) 

Wybór zwycięzców i wręczenie nagród. Od lipca do września zespoły finałowe mogą 

wprowadzać poprawki do projektów.  

Wsparcie udzielane uczestnikom 

Jak pokazano powyżej, uczestnicy mogą brać udział w spotkaniach warsztatowych (BigBuild) i 

integracyjnych (‘Appy Hour). W trakcie cyklu przewidziano po trzy spotkania każdego rodzaju, 

wspierające różne etapy rozwoju produktu. W wydarzeniach warsztatowych przewidziane były 

prelekcje wybranych mentorów oraz możliwość konsultacji konkretnych spraw. Łącznie spotkania 

warsztatowe objęły ok. 30 godzin pracy z uczestnikami. Spotkania integracyjne miały na celu 

motywację i budowanie społeczności, obejmując łącznie ok. 10 godzin. Jak podkreśla Peter Robinson, 

zaangażowany w organizację trzech edycji Big Apps, spotkania twarzą w twarz są niezbędne do 

realizacji tego ostatniego celu. 

Mentorzy byli do dyspozycji uczestników również poza warsztatami, w godzinach konsultacji. Łącznie 

wsparcie zapewniało 50 mentorów w następujących obszarach tematycznych: rozwój produktu, 

kwestie sprzętowe i inżynieria, jakość kodu, rozwój biznesowy firmy, kwestie prawne, projektowanie 

i wygląd, marketing. Dodatkowe wsparcie zapewniali administratorzy baz danych i władze miejskie 

(szkolenia z obsługi poszczególnych baz, ich wzajemnej zgodności etc.).  

Oprócz mentoringu, przewidziano też spotkania z przedstawicielami sponsorów, mające na celu 

przybliżenie specyfikacji sprzętowych (np. w wypadku Google Glass - prototypowego urządzenia).  

Sposób wyłaniania zwycięzców  

Zwycięzców wyłania zespół dziesięciu sędziów spośród 20 zespołów i aplikacji zakwalifikowanych do 

finału. Kwalifikacja dokonywana jest w trakcie wydarzenia Block Party na podstawie decyzji 39 

sędziów pomocniczych. Jedna spośród 20 aplikacji trafia do finału wyłoniona na podstawie 

głosowania wszystkich uczestników Block Party.  

Aplikacje można zgłaszać do 12 lipca 2014r. (tydzień przed Block Party).  Każde zgłoszenie musi 

zawierać:  

 Link umożliwiający pobranie aplikacji; 

 Krótki opis aplikacji; 

 Listę twórców wraz z opisem obowiązków; 

 Wykaz danych, z których aplikacja korzysta; 

 Wskazanie kategorii oraz (jeśli to możliwe) obszaru tematycznego (Big Idea) w którym mieści 

się aplikacja. Można wskazać więcej niż jedną kategorię, ale trzeba wyróżnić wybór 

podstawowy (w pozostałych nie można zdobyć głównej nagrody).  
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Przed wyborem głównych zwycięzców przewidziany jest publiczny pokaz aplikacji oraz sesja pytań ze 

strony sędziów.  

Główne kategorie, w których można zdobyć nagrody to życie codzienne, praca, edukacja i rozrywka 

(w każdej po 20 tys. USD). Oprócz tego przewidziano nagrody dodatkowe - dla najlepszych aplikacji w 

konkretnych kategoriach (aplikacje mobilne, sieciowe, urządzenia dodatkowe, narzędzie do obróbki 

danych, gra) - do 5 tys. dolarów w każdej kategorii. W kategorii BigIdea nagrodą jest 1,5 tys. USD, 

możliwość bezpłatnego korzystania z przestrzeni coworkingowej prze kwartał oraz zaproszenie do 

zaprezentowania pomysłu władzom miejskim. Ponadto sponsorzy przygotowali dodatkowe nagrody 

(np. bezpłatne kursy, mentoring, praca z biznesplanem).  

W głównych kategoriach aplikacje są oceniane pod względem: 

 Potencjalny wpływ na życie mieszkańców, turystów i przedsiębiorców; 

 Skuteczność długofalowa, w szczególności potencjalna baza użytkowników; 

 Innowacyjne użycie technologii lub zbioru danych; 

 Estetyka i łatwość korzystania z aplikacji; 

 Interdysciplinarność projektu (np. na ile wiąże on ze sobą różne wskaźniki, problemy etc.); 

 Uczestnictwo w wydarzeniach Big Apps, stan prac prezentowanych na portalu konkursu. 

Laureaci wszystkich edycji konkursu mogą korzystać z programu wsparcia, w ramach którego można 

wziąć udział w corocznej imprezie integrującej środowisko oraz w warsztacie związanym z konkretną 

dziedziną (od września 2014r.). Mogą też uzyskać dostęp do mentorów w kolejnych edycjach, 

korzystać z bezpłatnych porad prawnych i dotowanej przestrzeni biurowej. 

Wskaźniki sukcesu 

Nie są podane wprost, nie ma też dostępu do raportów ewaluacyjnych. Na podstawie informacji 

prasowych można stwierdzić, że w 2009 roku: 

 Stworzono 240 aplikacji; 

 Ok. 270 tys. unikalnych użytkowników odwiedziło stronę konkursu; 

 W głosowaniach na aplikacje wzięło udział 83 tys. osób; 

 Zwycięska aplikacja (MyCityWay) uzyskała finansowanie od prywatnych inwestorów w 

wysokości 20 mln dolarów. 

Dla edycji z 2010 roku: 

 Przyjęto zgłoszenie 58 aplikacji, wyłoniono 14 zwycięskich; 

 Użyto 400 zbiorów danych. 

Dla edycji z 2011 roku: 

 Zgłoszono 96 aplikacji, wyłoniono 11 zwycięskich; 

 Użyto 750 zbiorów danych zagregowanych w miejskiej platformie otwartych danych (NYC 

Open Data Platform). 

 

Czynniki sukcesu 

Jako jedna z największych (pod względem liczby zgłoszeń i puli nagród) imprez tego typu, NYC Big 

Apps wypracowało szereg mechanizmów  usprawniających proces konkursowy. Za najważniejsze 

czynniki można uznać: 

Rozbicie cyklu na trzy wydarzenia warsztatowe pozwala na dopasowanie programu do fazy pracy nad 

aplikacjami oraz pełni rolę mobilizacyjną i motywującą. Duża liczba mentorów i wyszczególnienie 
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dziedzin w jakich oferują wsparcie pozwala na wspieranie uczestników w trakcie całego cyklu prac 

nad aplikacjami. Hakatony są tutaj kulminacją kilku etapów pracy własnej, nie zaś jedynie jej 

początkiem lub zwieńczeniem. Dzięki rozbudowaniu konkursu o element BigIdea dano możliwość 

ściślejszego powiązania go z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców oraz zyskano dodatkowe 

wsparcie koncepcyjne dla aplikacji w kolejnych edycjach lub innych programach miejskich. Peter 

Robinson podkreśla, że jednostki miejskie nie posiadają wystarczającego zaplecza, aby samodzielnie 

tworzyć rozwiązania, które mogą być rezultatem konkursu Big Apps. Sukcesy kolejnych edycji mają 

też zachęcić oporne jednostki do udostępniania danych. Konkurs Big Apps jest częścią strategii 

informatycznej i statystycznej NYC, w ramach której powołano również specjalny wydział miejski 

zajmujący się pracą nad dużymi zbiorami danych i ich upublicznianiem. Dzięki temu urząd dysponuje 

kompetentnymi kadrami mogącymi współpracować z uczestnikami konkursu jako mentorzy i jurorzy. 

Wsparcie merytoryczne płynie też w drugą stronę. Dzięki powszechnemu dostępowi do danych, 

miasto korzysta z pomocy użytkowników w weryfikowaniu poprawności i jakości danych. 

Pomimo rozbudowanego wsparcia, część krytyków (np. Joshua Brustein z NY Times) wskazuje, że 

firmy, które powstały w ramach konkursu nie zawsze są w stanie pozyskać wystarczającej bazy 

użytkowników. Dotyczy to w szczególności koncepcji opartych na głosowaniach, zgłoszeniach 

mieszkańców i mediach społecznościowych - być może dlatego, że już istniejące media 

społecznościowe (np. ocena lokali w Google Maps czy Facebook) angażują dużą część aktywnej 

publiczności.  

Niezależnie od tych zastrzeżeń, za największą zasługę konkursu podawane jest zwiększenie 

transparentności danych miejskich i świadoma partycypacja obywatelska. Są one też, obok korzyści 

wynikających z powstania dedykowanych rozwiązań, argumentami za kontynuowaniem konkursu dla 

władz miasta.  

 

Open Data Challenge Series 
To projekt organizowany przez brytyjskie organizacje Nesta oraz Open Data Institute, finansowany ze 

środków publicznych przez Department for Business, Innovation and Skills i podlegające mu 

Technology Strategy Board. Składa się z 7 tematycznych konkursów na aplikacje i usługi oparte na 

otwartych danych. 

Czas trwania procesu 

Cała seria trwa 2 lata. Poszczególne konkursy trwają po około pół roku od początku przyjmowania 

zgłoszeń do wyłonienia zwycięzcy. 

Pierwszy konkurs dotyczył przestępczości i sprawiedliwości i zakończył się w lutym 2014. Kolejne były 

poświęcone edukacji (ogłoszenie zwycięzcy w czerwcu 2014) oraz energii i środowisku (lipiec 2014). 

W momencie pisania tego raportu trwały dwa konkursy – w obszarach mieszkalnictwa oraz żywności 

– a dwa kolejne były w planach. 

Uczestnicy  

Konkurs jest skierowany do wszystkich zainteresowanych. Organizatorzy nie informują szeroko o 

ilości osób, które uczestniczyły w konkursie – proces wydaje się nastawiony na projekty, które mają 

przerodzić się we wdrożone usługi, bardziej niż na generowanie dużej liczby zgłoszeń. W związku z 

tym najwięcej dostępnych informacji dotyczy projektów – laureatów; w każdym konkursie są to 3 
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projekty wybrane na dwudniowych warsztatach “Innovation and Creation Weekend” do wstępnej 

inkubacji oraz wyłoniony później spośród zwycięzca. 

Informacje zebrane w internecie pokazują, że w warsztatach “Innovation and Creation Weekend” dla 

poszczególnych konkursów uczestniczyło od kilku do kilkanastu zespołów projektowych. Nie ma na 

ten temat jednoznacznych, oficjalnych danych. Zmieniał się też sposób zgłaszania uczestnictwa. 

W trakcie pierwszego konkursu, Crime & Justice Open Data Challenge, w warsztacie uczestniczyło 7 

zespołów. Uczestnicy zgłaszali się indywidualnie przez strony internetowe. W czasie warsztatu 

tworzyli zespoły lub dołączali do istniejących grup. Z projektów, które wypracowano przez 2 dni 

warsztatu sędziowie wybrali trzy do dalszego etapu konkursu. 

W czasie następnych konkursów, Energy + Environment Open Data Challenge oraz Education Open 

Data Challenge należało zgłosić konkretny pomysł na usługę lub aplikację na stronie collabfinder.com. 

Zgłaszano tam też osoby, które dany project prowadzą oraz takie, które szukają projektu, w który 

mogą się włączyć. Następnie organizatorzy wybierali projekty, które kwalifikują się na warsztat 

“Innovation and Creation Weekend”. 

W obu tych konkursach na etapie zgłoszeń na stronie collabfinder było zarejestrowanych po 19 

projektów oraz po ok. 60 osób. 

Dodatkowo w każdym konkursie uczestniczyło wiele innych osób na różnych etapach – przy pracy 

nad otwieraniem odpowiednich zbiorów danych, w otwartych fazach definicji problemu społecznego 

czy w pracy nad projektami w ramach “creation weekend”. 

Etapy postępowania konkursowego 

1. „Scoping” 

Faza polega na przejściu od ogólnego, zadanego tematu danego konkursu (np. edukacja) do 

trzech konkretnie sformułowanych wyzwań (np. „pomoc dla rodziców w dokonywaniu 

świadomych wyborów dotyczących priorytetów w nauce ich dzieci”). Organizatorzy zbierają 

informacje o potencjalnych użytkownikach i szansach rynkowych w wybranym obszarze 

tematycznym oraz poszukują odpowiednich zestawów danych. 

2. „Application” 

Konkurs zostaje otwarty na zgłoszenia. Uczestnicy otrzymują zebraną przez organizatorów 

wiedzę o danym obszarze oraz dostęp do szeregu zestawów otwartych danych. Konkretne 

pomysły są zgłaszane do konkursu, wokół nich tworzą się zespoły. Sędziowie wybierają 

zespoły zakwalifikowane do następnej fazy. 

3. „Weekend” 

Dwa dni pracy zespołowej nad projektami ze wsparciem ekspertów. Na koniec sędziowie 

wybierają 3 projekty, które wygrywają 5 000 funtów oraz możliwość udziału w inkubacji. 

4. „Incubation” 

Dalszy rozwój projektu i testowanie pomysłu z użytkownikami przy wsparciu ekspertów. Na 

koniec projekty są prezentowane przed sędziami, którzy wybierają zwycięzcę. Główna 

nagroda to 40 000 funtów oraz dalsza inkubacja projektu. 

Wsparcie udzielane uczestnikom 

Uczestnicy byli wspierani na wiele sposobów; cały proces był nastawiony na jak najlepsze 

dopracowanie kilku projektów i przygotowanie ich do wdrożenia. Już sposób definicji wyzwań 

konkursowych miał to ułatwić dzięki precyzyjnemu zdefiniowania realnych problemów społecznych  

i związanych z nimi konkretnych potrzeb potencjalnych odbiorców. Później zespoły otrzymywały 



  

13 
 

opiekę stałych mentorów i pomoc specjalistów oraz warunki do pracy w ramach „creation weekend”. 

Wszystkie nagrody pieniężne miały być przeznaczone na rozwój projektów. Przewidziano też 2 etapy 

inkubacji. 

Sposób wyłaniania zwycięzców  

Na każdym etapie wyboru zwycięskich projektów dokonuje panel sędziów. Ich decyzje są ostateczne. 

Przy wyborze projektów do udziału w hakatonie (“creation weekend”) sędziowie oceniają według 

opisu projektu zgłoszonego przez uczestników na stronie internetowej. Na dalszych etapach oceniają 

osobistą prezentację projektu (“pitch”). 

Przyjęte kryteria oceny to:  

 innowacyjność; 

 prawdopodobny wpływ społeczny w obszarze problemów określonych w konkursie (najlepiej 

poparty danymi); 

 zakres i efektywność wykorzystania otwartych danych; 

 potencjał rynkowy proponowanego produktu lub usługi – możliwość zbudowania trwałego 

biznesu. 

Wskaźniki sukcesu 

Główne cele projektu to rozwiązanie wybranych problemów społecznych oraz stworzenie trwałych 

aplikacji. Ed Parks z zespołu Nesty dodaje, że będą one mierzone liczbą pobrań powstałych rozwiązań 

i przykładami ich pozytywnego wpływu. W momencie zamykania naszego raportu jest zbyt wcześnie, 

by ocenić czy te cele zostały osiągnięte.  

Obecnie można stwierdzić, że w zakończonych konkursach udało się otworzyć wcześniej niedostępne 

zbiory danych, wybrać po 3 projekty do dopracowania w trakcie konkursu i wybrać zwycięzców. 

Czynniki sukcesu 

Podobnie jak w przypadku wskaźników sukcesu, na tym etapie nie da się jeszcze jednoznacznie 

wskazać czynników ewentualnego sukcesu. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka zabiegów: 

 Wyzwania dla poszczególnych konkursów są bardzo precyzyjne formułowanie z pomocą 

ekspertów z danej dziedziny; 

 Wsparcie w postaci pieniędzy na rozwój i inkubacji jest duże i skoncentrowane na kilku 

wybranych projektach; 

 Hakaton polega na pracy nad projektami wymyślonymi przynajmnie wstępnie już wcześniej, 

co może pomóc uniknąć pracy nad przypadkowymi pomysłami; 

 Mentorzy pomagają zespołom zarządzać pracą. 
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MadData 
MadData to pierwsza edycja konkursu na aplikacje wykorzystujące dane miejskie udostępnione przez 

urząd miasta w Madrycie w 2014r. Proces konkursowy jest współorganizowany przez urząd wraz  

z firmą konsultingową Everis.  

Czas trwania procesu 

Impulsem do zorganizowania konkursu było uruchomienie serwisu otwartych danych w marcu 2014r. 

Rekrutację do konkursu, postrzeganego jako narzędzie promocji wykorzystania danych danych, 

rozpoczęto latem. Wyniki konkursu ogłoszono w listopadzie 2014r.  

Uczestnicy 

Konkurs był otwarty dla wszystkich uczestników ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców, 

twórców aplikacji webowych i mobilnych, projektantów, dziennikarzy danych i innowatorów 

społecznych. W konkursie wzięło udział 80 osób, które stworzyły w sumie 14 projektów. 9 z nich 

znalazło się w finale (po trzy w każdej z konkursowych kategorii), zaś 3 zostały nagrodzone. Większość 

zespołów uformowała się przed rozpoczęciem rywalizacji, dwa połączyły się podczas wrześniowego 

hakatonu. 

Etapy postępowania konkursowego 

Konkurs miał prosty przebieg. Składał się z dwóch zasadniczych etapów: zgłoszeń i prac finalistów nad 

projektami. Ten drugi etap zakończono wyborem zwycięzców. 

 START 

Latem 2014r. rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń do konkursu. Na tym etapie nie odbywała się 

selekcja uczestników. Organizatorzy zwracają uwagę na mniejszą od spodziewanej liczbę zgłoszeń 

(ok. 80 wobec spodziewanych 200). Częściowo tłumaczyć to może okres wakacyjny, na jaki przypadła 

rekrutacja. Zarejestrowani uczestnicy wzięli udział w hakatonie, który odbył się w weekend 27 i 28 

września 2014r. Celem pracy było wypracowanie wstępnej wersji projektu, która była podstawą do 

przejścia do następnego etapu. Decyzję o kwalifikacji do fazy finałowej podejmowało jury złożone z 

przedstawicieli Urzędu miasta Madrytu, Medialabu Prado, miejskiej instytucji kultury oraz firmy 

konsultingowej Everis, współpracującej przy organizacji przedsięwzięcia.  

 RACE 

Wbrew wcześniej opublikowanym regułom konkursu i w związku z mniejszą od spodziewanej liczbą 

zgłoszeń, do dalszego etapu przeszło 9 zamiast 15 projektów. Spotkało się to z krytyką ze strony 

zespołów, które nie zakwalifikowały się do finału (w sumie powstało ich 14, zatem w myśl 

pierwotnych zasad organizatorzy powinni zakwalifikować wszystkie). Decyzja jurorów została 

ogłoszona 6 października 2014r. Od tego dnia zespoły miały czas do 4 listopada na przygotowanie 

ostatecznej wersji projektów. Finałowe projekty były rozwijane przez 28 dni przy wsparciu i 

doradztwie ze strony Miasta i firmy Everis. 

http://datos.madrid.es/
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 FINAL 

Decyzja sędziów została ogłoszona oficjalnie 11 listopada 2014r. Podczas wydarzenia, na które 

zaproszono przedstawicieli wszystkich zaangażowanych organizacji i instytucji oraz prasę, omówiły 

swoje projekty w formie 6-minutowych prezentacji i odpowiadały na dodatkowe pytania sędziów w 

czasie 4-minutowych sesji. Sędziowie podjęli decyzję na podstawie wcześniejszej oceny projektów, 

prezentacji i odpowiedzi na dodatkowe pytania. Wręczono nagrody. 

Wsparcie udzielane uczestnikom 

Wsparcie, z jakiego mogli korzystać uczestnicy należy podzielić na etapy zgodnie z rytmem konkursu. 

Na etapie przesyłania zgłoszeń zorganizowano warsztat (3 tygodnie przed hakatonem), podczas 

którego uczestnicy poznali mechanizm działania serwisu, na którym udostępniono dane oraz same 

dane. Była to też okazja do zbadania ich potrzeb i zainteresowań w zakresie dostępu do danych. 

Podczas hakatonu do dyspozycji uczestników byli stale na miejscu wolontariusze ubrani w zielone T-

shirty (studenci kierunków technicznych) i pracownicy firmy Everis, stanowiący grupę pierwszego 

kontaktu. Z bardziej zaawansowanymi pytaniami należało kierować się do pracowników urzędu 

miasta lub innych pracowników Everis, jednak to wsparcie nie było ustrukturyzowane. Podczas 

hakatonu można było słuchać wystąpień przedstawicieli hiszpańskiego oddziału Open Knowledge 

Foundation i Impact Accelerator. Podczas 28-dniowego okresu pracy nad aplikacjami dostępne było 

wsparcie ze strony organizatorów – członkowie zespołów mogli się do nich zwracać z pytaniami. 

Zwycięskie zespoły otrzymały po 5000 euro nagrody. 

Sposób wyłaniania zwycięzców  

Finałowa dziewiątka została wyłoniona na podstawie informacji podanych przez uczestników w 

kartach zgłoszeniowych, które należało wypełnić odręcznie na miejscu (co spotkało się z krytyką 

uczestników). Wśród wymaganych informacji znalazły się: nazwa i skład zespołu, dane kontaktowe 

„rzecznika prasowego” zespołu, opis projektu i wykorzystanych danych, wykorzystanie Datune 

(platformy danowej firmy Everis, udostępnionej specjalnie na hakaton), wykorzystywane technologie, 

zakres prac, które zespół zrealizował w ciągu weekendu, lista dodatkowych materiałów stworzonych 

przez zespół (prototyp, prezentacyjny materiał video itd.) wraz z linkami. Finaliści zostali wybrani 

przez jurorów. 

Po upływie 28-dniowego czasu pracy nad finałowymi aplikacjami, efekty zostały ocenione pod 

względem technicznym, a następnie przez dyrektorów wydziałów urzędu miasta, z których 

pochodziły wykorzystane dane. Sędziowie przyznawali ocenianym projektom od 1 do 5 punktów (3 

było bezwartościowe) za spełnienie każdego z kryteriów ocenianych w ramach danej kategorii. 

Następnie z ocen sędziów wyciągana była średnia arytmetyczna. Sędziowie podjęli i ogłosili 

ostateczną decyzję w czasie wydarzenia, które odbyło się 11 listopada. 

Kryteria oceny projektów: 

1. Kategoria: innowacja biznesowa (5 projektów) 

 Poziom wykorzystania wystawionych otwartych danych; 

 Uniwersalność rozwiazania; 

 Oryginalność pomysłu; 

 Działanie i poziom wykończenia projektu; 

 Złożoność projektu i innowacyjne podejście do wykorzystania technologii; 
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 Użyteczność i funkcje społecznościowe aplikacji; 

 Model biznesowy. 

 

2. Kategoria: innowacja społeczna (4 projekty) 

 Poziom wykorzystania wystawionych otwartych danych; 

 Uniwersalność rozwiazania; 

 Oryginalność pomysłu; 

 Działanie i poziom wykończenia projektu; 

 Złożoność projektu i innowacyjne podejście do wykorzystania technologii; 

 Użyteczność i funkcje społecznościowe aplikacji; 

 Model innowacji społecznej. 

 

3. Kategoria: wizualizacja danych (9 projektów) 

 Poziom wykorzystania wystawionych otwartych danych; 

 Wartość i użyteczność przedstawienia wybranych danych w formie wizualnej; 

 Uniwersalność rozwiazania; 

 Oryginalność i wartość projektu graficznego. 

 

Jeden project mógł podlegać ocenie w więcej niż jednej kategorii, dlatego liczba ocenianych 

projektów nie sumuje się do 14. 

Wskaźniki sukcesu 

Organizatorzy zakładali uczestnictwo ok. 200 osób. Pod względem ilościowym nie można mówić o 

sukcesie, gdyż ostatecznie w procesie wzięło udział 80 osób. Powstało w sumie 14 projektów, 

podczas gdy pierwotnie zakładano, że do finału (po selekcji) przejdzie ich 15. 

Zwycięzcy pierwszego madryckiego konkursu na aplikacje oparte na danych: Bileit (aplikacja 

pozwalająca na zakup tańszych biletów na wydarzenia kulturalne last minute), K-social (rozwiązanie 

dla osób obawiających się o swoje bezpieczeństwo w związku z przemocą ze względu na płeć lub 

orientację seksualną) i Busines Init (rozwiązanie dla przedsiębiorców poszukujących lokalu do 

prowadzenia działalności gospodarczej), mimo dalszych sukcesów w międzynarodowych konkursach 

– Bileit był finalistą Apps for Europe edycji 2014/2015 – nie odnoszą jak na razie sukcesów na rynku.  

Warto zauważyć, że wbrew celom stawianym przez organizatorów, nie podjęto w zasadzie działań 

zmierzających do zbudowania społeczności czy ułatwienia poznawania się członkom zespołów. Na 

zakończenie hakatonu nie zaplanowano prezentacji wszystkich projektów, przez co część uczestników 

nie znała nawet tematu ani charakteru pracy innych zespołów. 

Porażka? Nic bardziej błędnego, jeśli uwzględnić cele stawiane przez organizatorów. 

Nie skupiałbym sie na osiągnięciu sukcesu rozumianego jako produkt czy założenie startupu. 

Jeśli tak się stanie, to doskonale. Dla mnie jest jednak ważniejsze upowszechnianie idei, 

budowanie społeczności, stwarzanie przestrzeni na próby i błędy. Tylko wtedy możemy 

stworzyć coś prawdziwego. Nie oczekujmy bezpośrednich zysków, a uzyskamy pośrednie 

korzyści. Poprawi się komunikacja między silosami w urzędzie miasta. Konkurs to tylko 

element większej całości, jedno ze spotkań, warsztatów. Ważny pierwszy krok. [Marcos García, 

dyrektor Medialabu Prado, spotkanie w Urzędzie Miasta Madrytu, 29 września 2014r.] 

http://www.everis.com/spain/es-ES/sala-de-prensa/noticias/Paginas/emprendedores-ganadores-mad-data.aspx
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Przedsięwzięcie było przez organizatorów postrzegane jako niewielka część procesu ponownego 

wykorzystania danych. Podkreślano jego walory promocyjne (obecność w mediach) oraz 

kulturotwórcze, w znaczeniu tworzenia kultury ponownego wykorzystania danych oraz budowania 

społeczności jednostek, firm i instytucji, które z danych korzystają, a także budowania połączeń 

między jednostkami samorządu, które mogą wiedzieć o sobie więcej i współpracować lepiej dzięki 

powszechnemu dostępowi do danych. Duże nadzieje wiązano z możliwością powstania nowych 

rozwiązań i pomysłów, które będzie można rozwinąć już po zakończeniu konkursu, a także ze 

społecznościową weryfikacją danych pod kątem ewentualnych błędów. Konkurs posłużył jako dowód 

dla władz miasta na to, że warto dane udostępniać, bo można je wykorzystać do budowy użytecznych 

rozwiązań.  

Czynniki sukcesu 

Z pewnością do powodzenia pierwszych działań otwartodanowych w Madrycie przyczyniło się 

powołanie zespołu ds. Open Data w urzędzie miasta. Udostępnienie wielu nowych zbiorów danych i 

nastawienie na proces oraz otwartość na błędy i elastyczność pozwoliły osiągnąć sukces w postaci 

dowodów na użyteczność otwartych danych w aplikacjach. 

Dodatkową zachętą do uczestnictwa w konkursie było 30 nowych zbiorów danych, wystawionych 

przed samym jego rozpocząciem. Były to dane dotyczące natężenia ruchu, autobusów miejskich i 

bibliotek. Lista dostępnych zbiorów danych spotkała się z krytyką ze strony niektórych uczestników i 

mediów. Dostępne zbiory postrzegano jako przypadkowe i trudne do zestawienia, gdyż dotyczyły 

niezwiązanych ze sobą tematów lub nie opisywały danego problemu w kompletny sposób (np. 

udostępniono dane nt. wpisów na Twitterze o systemie rowerów publicznych, ale nie były dostępne 

dane o samym systemie). Daniele Grasso, dziennikarz El Confidencial, ubolewał że organizatorzy nie 

wzięli pod uwagę w wystarczającym stopniu sugestii użytkowników wyrażonych w głosowaniu na 

zbiory na portalu otwartych danych, które odzwierciedlały realne zapotrzebowanie na dane. 

Wysokość nagród, 5000 euro dla każdego z trzech zwycięskich zespołów również nie była bez 

znaczenia, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w konkursie wzięli udział w dużej części studenci, osoby na 

początku ścieżki zawodowej. Wreszcie, efekt świeżości tematyki otwartych danych w Madrycie i 

entuzjazm pracowników urzędu, przekonanych do idei otwartości pomogły w osiągnięciu celu, 

którym było uruchomienie procesu otwierania danych w Madrycie. 

Konkursy Fundacji TechSoup 
Fundacja TechSoup wypracowała metodologię pracy w formule konkursowej z aktywistami 

społecznymi i developerami, w efekcie której powstają aplikacje lub serwisy mogące stanowić 

odpowiedź na wybrany problem społeczny. Istotnym celem procesu jest budowanie społeczności 

osób zaangażowanych społecznie i wykorzystujących technologię w swoich działaniach, a także 

edukacja na ten temat. TechSoup Global organizuje podobne działania do 2006r. Fundacja TechSoup 

była zaangażowana bezpośrednio w dwa takie procesy: Community Boostr, w którym w 2013r. wzięło 

udział ponad 70 zespołów z Serbii, Kosowa oraz Bośni i Hercegowiny oraz mający się zakończyć na 

początku 2015r. w Turcji Your Things, do którego zgłoszono niemal 90 projektów. Do tej pory nie 

wykorzystywano w nich otwartych danych publicznych.  

http://communityboostr.org/
http://yourthings.org/
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Czas trwania procesu 

Metodologia zakłada 16 miesięcy na przeprowadzenie całego wieloetapowego procesu. 

Uczestnicy 

Zakłada się udział aktywistów społecznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 

developerów. Istotnym elementem całego założenia jest współpraca między osobami należącymi do 

różnych środowisk i łączenie kompetencji. 

Etapy postępowania konkursowego 

1. Przyjmowanie zgłoszeń 

Przyjmowanie zgłoszeń trwa 4 tygodnie. Zgłoszenie polega na przesłaniu pomysłu na 

aplikację lub serwis. Na tym etapie nie jest wymagane przygotowanie prototypu aplikacji. 

Organizatorzy zapraszają uczestników na szereg wydarzeń offline (warsztatów, spotkań), 

których celem jest przybliżenie założeń procesu konkursowego oraz wspólna praca nad 

pomysłami na aplikacje. Te działania mają pomóc wygenerować jak najlepsze pomysły na 

aplikacje, które będą podstawą do dalszej pracy. 

2. Pierwsze głosowanie 

Ten etap trwa od 3 dni do tygodnia. Rozpoczyna go głosowanie publiczne, które wyłania 15 

najbardziej popularnych projektów. Spośród nich sędziowie wybierają 7 zespołów, które 

przejdą do finału.  

3. Ogłoszenie finalistów 

Wspólna decyzja głosującej publiczności i sędziów jest podana do wiadomości. 

4. Praca finalistów 

Praca finalistów nad pomysłami trwa przez 4 tygodnie. W tym czasie otrzymują wsparcie od 

mentorów (programistów, specjalistów UX, fundraiserów, PR-owców itd.) zdalnie, a także 

podczas spotkań, w tym hakatonu. Hakaton kończy ten etap konkursu. Finałowej ocenie 

podlegają klikalne prototypy aplikacji.  

5. Drugie głosowanie 

Może powtórzyć schemat pierwszego głosowania lub odbyć się jednocześnie z Galą 

wręczenia nagród (wtedy wybierają tylko sędziowie). Alternatywnie można pozostawić 

wybór tylko głosującym w internecie, nie jest to jednak rekomendowane z uwagi na ryzyko 

fałszerstw. 

6. Gala wręczenia nagród 

Ogłoszenie wyników konkursu. Podczas wydarzenia zwycięzcy mają możliwość prezentacji 

projektów przed zaproszonymi gośćmi – potencjalnymi sponsorami, inwestorami, partnerami 

itd. Gala posiada duży potencjał promocyjny, może przyciągnąć uwagę mediów.  

7. Zamknięcie konkursu 

Po ogłoszeniu wyników konkursu należy zadbać o poinformowanie wszystkich 

zainteresowanych o jego rezultatach.  

8. Inkubacja zwycięskich aplikacji  

Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody pieniężne przeznaczone na dalszy rozwój aplikacji w 

procesie inkubacji (warsztatów i mentoringu, które pozwolą dopracować prototyp pod 

względem technicznym i organizacyjnym). Do udziału w kilkumiesięcznej inkubacji, oprócz 

zwycięzców, można zaprosić wybrany zespół finałowy. 
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Wsparcie udzielane uczestnikom 

Wsparcie zaczyna się jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem konkursu, na etapie formułowania 

pomysłów na zgłoszenia i formowania zespołów konkursowych. Organizatorzy udzielają uczestnikom 

szerokiego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego na etapie pracy finalistów nad projektami 

oraz w procesie inkubacji. Dbają również o działania PR-owe i promocję zwycięskich projektów. 

Uczestnicy wysoko oceniają te działania. 

Sposób wyłaniania zwycięzców  

Zwycięzców wyłaniają sędziowie i publiczność w łączonym procesie opisanym powyżej. O ile 

publiczność kieruje się sobie znanymi kryteriami oceny, a otrzymany wynik jest w dużej mierze 

rezultatem sprawności promocyjno-komunikacyjnej zespołu, sędziowie biorą pod uwagę ściśle 

określone kryteria. Należą do nich: 

 Możliwość wprowadzenia pomysłu w życie (czy znajdzie użytkowników); 

 Potencjał do wprowadzenia zmiany społecznej; 

 Prawdopodobieństwo wzbudzenia zainteresowania i/lub pozyskania inwestorów; 

 Innowacyjność projektu; 

 Skalowalność projektu. 

 

Wskaźniki sukcesu 

Celem konkursu jest wzmacnianie potencjału społeczeństwa obywatelskiego do korzystania z 

rozwiązań IT w rozwiązywaniu problemów społecznych. Przy tak postawionym celu, wskaźnikami 

sukcesu będzie nawiązanie trwałej współpracy między uczestnikami i powstanie nowych rozwiązań 

informatycznych, a także zwiększenie społecznej świadomości potencjału jaki drzemie w ludziach i 

dostępnej im technologii. 

Ilościowe wskaźniki sukcesu, to w przypadku dwóch konkursów realizowanych przez Fundację 

TechSoup kilkadziesiąt zgłoszonych pomysłów, dziesiątki uczestników i tysiące osób głosujących na 

wybrane projekty. W przypadku zakończonego bałkańskiego projektu Community Booostr, 

dodatkowym wskaźnikiem sukcesu jest kontynuowanie działań w obszarze wykorzystania technologii 

dla przejrzystości i rozliczalności rządów przez jedną z lokalnych organizacji partnerskich. 

Czynniki sukcesu 

Do sukcesu omawianych procesów przyczynia się dobra (tj. przemyślana i przejrzysta) komunikacja 

do uczestników i obserwatorów konkursu, w tym mediów, na każdym etapie procesu. Dotarcie do 

odpowiednich grup docelowych i późniejsze przeprowadzenie ich przez proces konkursowy zgodnie  

z ich potrzebami jest kluczowe dla powodzenia przedsięwzięcia. Atrakcyjny, dobrze sformułowany 

temat przewodni konkursu (przejrzystość i rozliczalność władz lub tematy istotne dla ludzi młodych) 

pomaga w dotarciu do potencjalnych uczestników. Dla budowania społeczności konieczne są liczne 

wydarzenia offline, podczas których uczestnicy mają szansę się poznać i nawiązać współpracę. 

Szerokie wsparcie merytoryczne i organizacyjne, z jakiego mogą korzystać uczestnicy pomaga 

osiągnąć rezultaty wysokiej jakości. Nagrody – 5 tys. USD dla każdego ze zwycięskich projektów  

i inkubacja – są, obok rozgłosu, społecznych i edukacyjnych korzyści z uczestnictwa, silnym 

magnesem. 
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Wybrane wnioski z innych konkursów 
Poniżej prezentujemy wybór najciekawszych pomysłów, rozwiązań i inspiracji wynikających z analizy 

innych wybranych konkursów na aplikacje wykorzystujace otwarte dane, które nie znalazły się wśród 

przykładów opisanych w całości. 

 KURATOR DANYCH 

Rolą kuratora danych jest z jednej strony dbanie o poprawne gromadzenie danych źródłowych i ich 

ekspozycję w Internecie według przyjętych zasad, z drugiej zaś – na potrzeby konkursu – udzielanie 

niezbędnych informacji na ich temat uczestnikom. Taka osoba jest w zespole organizacyjnym 

pierwszym kontaktem dla uczestników we wszelkich sprawach związanych z danymi. 

 UDZIAŁ ADMINISTRACJI 

Zaangażowanie administracji w proces konkursowy jest warunkiem niezbędnym jego powodzenia – 

praca na danych jest możliwa, jeśli zostaną wdrożone procedury pozwalające na stały dostęp do 

aktualnych danych miejskich. Udział administracji w konkursie niejednokrotnie był jednak większy. W 

konkursowym jury australijskiego konkursu GovHack znaleźli się miejscy urzędnicy. W Chicago 

CleanWeb Challenge jedną z nagród była możliwość zaprezentowania projektu na spotkaniu z 

burmistrzem, zaś samo zadanie konkursowe zostało sformułowane zgodnie ze strategią rozwoju 

miasta (Sustainable Chicago 2015 Action Plan). Ponadto urząd miasta organizował część spotkań 

konkursowych. W wielu przypadkach, w tym np. MIT Big Data Challenge, konkurs oparto o problem 

sformułowany przez administrację, tym samym czyniąc z instytucji publicznej pomysłodawcę 

tematyki konkursu i, pośrednio, odbiorcę jego pozytywnych efektów. Zaangażowanie administracji w 

proces zwiększa szanse na okrzepnięcie konkursu i idei otwartych danych w mieście, a w 

konsekwencji pozwala na dalszy rozwój tego obszaru i stopniowe zwiększanie korzyści społecznych. 

 KODEKS KONKURSU (TZW. CODE OF CONDUCT) 

W konkursach oprócz typowego regulaminu dotyczącego kryteriów udziału, przebiegu, warunków 

korzystania ze strony, pojawia się też rodzaj kodeksu moralnego – np. na GovHack (Australia): część 

Event Code of Conduct (m.in. „Treat others with respect” – „Traktuj innych z szacunkiem”), część 

Nature of Submission („Don’t do bad things” – „Nie czyń złych rzeczy”). Przyjmowanie Code of 

conduct jest dobrą praktyką również na innych wydarzeniach w świecie IT i poza nim; konferencjach, 

zjazdach i gdziekolwiek, gdzie pojawia się duża grupa ludzi i organizatorzy chcą zadbać o zachowanie 

reguł współżycia społecznego, które pozwolą wszystkim na przeżycie pozytywnego doświadczenia. 

Code of conduct jest istotny o tyle, o ile organizatorzy planują wydarzenia offline. 

 ORYGINALNE NAGRODY 

W konkursie kanadyjskiej mennicy nagrodami były sztabki złota. Ciekawe, niebanalne nagrody 

przyciągają uwagę potencjalnych uczestników i mediów. Należy jednak traktować je bardziej jako PR 

darczyńców, niż czynnik mogący realnie wpłynąć na decyzję uczestników o udziale w konkursie. 

 WYDZIELONA KATEGORIA NAGRÓD DLA NARZĘDZI DO PRACY Z OPEN DATA 

Stworzenie kategorii nagród, w ramach której docenia się pomysły na usprawnienie pracy z open 

data, narzędzia, platformy itp., skierowane raczej do developerów lub urzędników, niż do końcowych 

użytkowników, jakim są mieszkańcy. Dla przykładu, w OpenDataChallenge oprócz głównych nagród 

dla aplikacji i wizualizacji przyznawano nagrody: Better Data Award, Open Data Award, Talis Award 

for Linked Data za pracę z danymi, przygotowanie i udostępnienie ich w wartościowy sposób (mogli 

je więc dostać także urzędnicy). Zwiększenie liczby przyznawanych nagród (niekoniecznie ich 

http://www.govhack.org/competition-rules-code-of-conduct/
http://mintchipchallenge.challengepost.com/
http://opendatachallenge.org/
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wartości), wpływa pozytywnie na wzrost liczby uczestników, którym zwycięstwo wydaje się bardziej 

prawdopodobne. 

 INSPIRUJĄCA INFORMACJA O GRUPIE DOCELOWEJ 

Organizatorzy niektórych konkursów przykładają dużą wagę do prezentacji grupy docelowej, 

problemów lub tematyki, które składały się na wyzwanie konkursowe. Takie podejście zwiększa 

prawdopodobieństwo stworzenia rozwiązania odpowiadającego na rzeczywiste społeczne potrzeby. 

Przykładowo organizatorzy konkursu Equal Futures przygotowali cytaty i rysunki wykonane przez 

dziewczynki z grupy docelowej, a nawet naszkicowane przez nie makiety aplikacji, które mogą być dla 

nich przydatne. 

 KORZYSTANIE TAKŻE Z FIZYCZNYCH ZASOBÓW PUBLICZNYCH 

Np. możliwość wykorzystania przystanków autobusowych, ekranów reklamowych w środkach 

komunikacji publicznej. Takie rozwiązanie zastosowano w Disability Employment App Challenge, 

proponując wykorzystanie sieci centrów pomocy bezrobotnym. 

 WŁĄCZENIE DO KONKURSU NIEOCZYWISTEJ GRUPY UCZESTNIKÓW 

Organizatorzy konkursu Fajk zaprosili dziennikarzy do udziału w weekendowym hakatonie, aby razem 

z deweloperami i grafikami pracowali na otwartych danych. Część zespołów reprezentowała 

konkretne redakcje. Ich umięjętności wynajdywania ciekawych historii, znajomość problemów 

społecznych i zagadnień ciekawych dla szerokiej publiczności pomogły rozwinąć pomysły w projekty 

odpowiadające na rzeczywiste potrzeby społeczne. 

 GLOBALNI UCZESTNICY 

W konkursie organizowanym przez NASA mogły wziąć udział zespoły rozproszone po całym świecie. 

Udział w wydarzeniach offline nie był wymagany, a natura stawianych problemów nie wymagała 

znajomości lokalnego kontekstu. 

 RODZAJ DODATKOWEGO WYZWANIA - PREDYKCJA 

Jednym z wyzwań dotyczących otwartych danych może być przewidywanie przyszości. W ramach MIT 

Open Data Challenge udostępniono zestaw danych z usuniętymi fragmentami informacji i 

poproszono uczestników o zaproponowanie algorytmu, który pozwoli najtrafniej przewidzieć 

brakujące informacje. Taki algorytm można być potencjalnie przydatny przy prognozowaniu 

przyszłych zachowań czy zjawisk społecznych. W tym wypadku zadanie polegało na przewidzeniu 

zapotrzebowania na taksówki zależnie od danych pogodowych, o planowanych wydarzeniach itp. 

 

http://equalfutures.challengepost.com/
http://fajk.wordpress.com/2012/05/07/fajkhack-this-was-the-outcome-of-swedens-first-journo-hack/
https://2014.spaceappschallenge.org/
http://bigdatachallenge.csail.mit.edu/
http://bigdatachallenge.csail.mit.edu/
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Czynniki sukcesu 
Co oczywiste, koniecznym, lecz niewystarczającym warunkiem powodzenia jakiegokolwiek procesu 

lub wydarzenia skupionego wokół otwartych danych jest dostęp do danych. Należy dołożyć wszelkich 

starań, by udostępnionych danych było jak najwięcej i by były jak najciekawsze dla uczestników, 

stałość dostępu nie była zagrożona, a formaty – przyjazne dla developerów (z pełną listą zaleceń 

wobec otwartych danych można zapoznać się na stronie http://opengovdata.org/). Gdy te kryteria są 

spełnione, należy rozważyć wszystkie aspekty procesu konkursowego biorąc pod uwagę planowane 

rezultaty. 

Hakaton, czyli najczęściej dwudniowy (weekendowy) sprint programistyczny może przyciągnąć wielu 

uczestników i uwagę mediów. Coraz częściej funkcjonuje jako element bardziej złożonej całości, niż 

samodzielne wydarzenie. Na podstawie powyższych analiz należy stwierdzić, że jest to odpowiednie 

narzędzie do promocji idei i wykorzystania otwartych danych. Ponadto, jako spotkanie w realnej 

przestrzeni, wspiera budowanie społeczności użytkowników danych. Antti Jogi Poikola, który brał 

udział w procesie otwierania danych w Helsinkach od samego początku w 2009r., idzie o krok dalej 

twierdząć, że konkurs na aplikacje do tego właśnie najlepiej się nadaje, a nadzieje na stworzenie 

trwałych rozwiązań w formule konkursu są płonne. Poza aspektami promocyjnymi i grupotwórczymi, 

krótki konkurs mobilizuje administrację do otwierania kolejnych zbiorów danych. Jak zorganizować 

hakaton, który będzie sukcesem? Poniższe prezentujemy zalecenia sformułowane przez hakerów. 

Zdaniem autorów niniejszego raportu dobrze ilustrują, jak powinien być zorganizowany dobry 

konkurs w formule hakatonu z punktu widzenia każdego typu uczestnika – zarówno aktywisty, jak i 

programistki3. 

1. Konieczna jest facylitacja pozwalająca dostrzec problemy i możliwości strony informatycznej i 

strony społecznej. Osoby z sektora pozarządowego lub publicznego nie zawsze są w stanie 

przygotować specyfikacje użyteczne z perspektywy informatycznej, co skutkuje frustracją 

wolontariuszy-programistów. Tego rodzaju pośrednictwo ułatwia optymalne wykorzystanie 

czasu pracy programistów; 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

3 Prezentowane tu zalecenia zostały zebrane przez Marcina Zaroda w toku jego prac badawczych w ramach 

stypendium PhDo w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. W ramach badania etnograficznego w 
środowisku hakerów (entuzjastów programowania i elektroniki, nie zaś cyberprzestępców) Marcin Zaród 
zrealizował 5 wywiadów swobodnych koncentrujących się na uczestnictwie w hackatonach z perspektywy 
uczestnika-programisty. Polecamy również artykuł Alicji Peszkowskiej „Jak zorganizować hakaton”, 
opublikowany w portalu Technologie.org.pl. 

 

http://opengovdata.org/
https://www.technologie.org.pl/artykuly/jak-zorganizowac-hakaton
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2. Przed hakatonem wskazane jest zorganizowanie spotkania integracyjnego (w formie 

BarCampu, kawy itp.), dzięki czemu sam czas warsztatowy będzie spożytkowany jak 

najefektywniej. Z uwagi na różne zainteresowania różnych grup uczestników, integracja 

przed hakatonem zmniejsza też początkowy okres „docierania się” w trakcie imprezy; 

3. Wydarzenia w trakcie hakatonu powinny być moderowane i starannie przygotowane. 

Wskazane jest regulowanie tempa imprezy (np. w hakatonach NYC Big Apps po dwóch 

godzinach pracy warsztatowej następuje piętnastominutowa prezentacja mentora); 

4. Dobrze jest, jeżeli mentorzy są dostępni na jakimś z etapów hakatonu. Ułatwia to późniejszy 

kontakt z nimi i mobilizuje zespoły do pracy nad aplikacjami. Mentorzy mogą być umówieni 

na konkretną godzinę, np. w formie sesji pytań i odpowiedzi w przerwie pracy warsztatowej; 

5. Wskazane jest zapewnienie napojów (najlepiej z dużą zawartością kofeiny) i jedzenia 

(preferowana wśród rozmówców była pizza); 

6. Różni użytkownicy preferują różne pory hakatonu. Dla niektórych powinien obejmować całą 

noc pracy (żeby podkreślić wyjątkowość wydarzenia i ułatwić koncentrację). Dla innych 

wygodniejszy jest dzień w trakcie weekendu (łatwiej wtedy o utrzymanie koncentracji i 

przyciągnięcie osób pracujących).  

Odmienna formuła konkursu to wieloetapowy proces, w którym zespoły otrzymują wsparcie 

mentorów i ekspertek na różnych etapach pracy nad rozwiązaniem. Szczególnym przypadkiem są 

procesy oparte o współpracę z wybraną organizacją lub instytucją – pomysłodawcą lub 

zamawiającym dedykowane rozwiązanie. Te przedsięwzięcia za cel stawiają sobie wypracowanie 

przemyślanych i skutecznych rozwiązań precyzyjnie sformułowanych problemów społecznych  

w określonym kontekście społeczno-kulturowym. Dla ich powodzenia konieczna jest ścisła 

współpraca i dobra komunikacja celów i oczekiwań przez partnerów, a także selekcja kandydatów, 

która wyłoni zespoły o największym potencjale. 

Osobną kategorię stanowią konkursy, w których nie odbywają się wydarzenia offline, a zespoły nie 

otrzymują wsparcia od organizatorów. W takim przypadku za wskaźnik sukcesu należy uznać liczbę  

i jakość zgłoszeń, które będą uzależnione od czynników takich jak: zakres i jakość dostępnych danych, 

zasięg promocji konkursu, wysokość nagród i prestiż organizatora. Z uwagi na odmienne cele od tych, 

które stawiają przez „Danymi po warszawsku” autorzy niniejszego raportu, ten rodzaj konkursów nie 

stanowi inspiracji dla warszawskiej metodologii. 

Bez względu na przyjęty model – hakaton czy długotrwały proces – istotna jest dobra (przejrzysta, 

zrozumiała i konsekwentna) komunikacja do bezpośrednich uczestników (dobrze zdefiniowanych 

grup docelowych) i obserwatorów, w tym mediów. Dotyczy to wszystkich aspektów procesu,  

od celów, po zasady uczestnictwa i kryteria przyznawania nagród. Szczególnie te ostatnie powinny 

być klarowne i niezmienne. Te aspekty organizacji konkursu nie są zazwyczaj wymieniane przez 

uczestników jako zaleta, lecz ich brak lub niedociągnięcia w tym zakresie wskazywane są natychmiast 

jako poważna wada. Wreszcie, nie do przecenienia są partnerstwa, które pozwalają na dotarcie  

do wybranych grup docelowych i inaczej niedostępnych zasobów, w tym wiedzy, kontaktów  

i sponsorów. 
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Podsumowanie 
Próba określenia czynników sukcesu wybranych konkursów na aplikacje okazała się karkołomnym 

zadaniem. Organizatorzy wielu z nich nie określili uprzednio ilościowych celów lub z różnych 

względów nie byli skłonni się nimi dzielić, zaś osiagnięcie wskaźników jakościowych, takich jak 

skuteczność promocji idei otwartych danych w społeczeństwie czy powstanie społeczności 

użytkowników otwartych danych bywa trudne do zmierzenia. W momencie powstawania niniejszego 

raportu było też zbyt wcześnie, by jednoznacznie stwierdzić sukces bądź porażkę konkursowych 

aplikacji. Jak wykazano powyżej, można jednak mówić o powtarzających się schematach 

konkursowych, których poszczególne elementy pozwalają na realizację wybranych celów. Krótkie 

wydarzenia gromadzące wielu uczestników, takie jak hakatony, cieszą się dużym zainteresowaniem 

mediów i wspierają promocję idei otwartych danych oraz edukowanie społeczeństwa na ten temat. 

Tymczasem długotrwałe procesy, nastawione na budowanie dedykowanych rozwiązań we 

współpracy z odpowiednimi organizacjami i instytucjami dają szansę na wsparcie trwałej zmiany 

społecznej.  

Na podstawie niniejszego przeglądu powstała metodologia konkursu „Dane po warszawsku”. 

Planowany proces zakłada dwie ścieżki uczestnictwa (MAM POMYSŁ – projekty własne i BIORĘ 

POMYSŁ – realizacja pomysłów zgłoszonych przez biuro Urzędu m.st. Warszawy lub organizację 

pozarządową) i dwa główne etapy (powszechny nabór, po którym następuje wybór finalistów i praca 

nad ich projektami przy wsparciu mentorów, zwieńczona wyborem zwycięzców i inkubacją ich 

projektów). Będzie to długotrwały, kilkumiesięczny proces, w którym zespoły otrzymają 

wszechstronne wsparcie od organizatorów. Znajdą się w nim również elementy znane z krótkich 

konkursów, jak hakatony. Konkurs będzie poprzedzony działaniami integracyjnymi i edukacyjnymi. 

Zakładamy, że w ten sposób przybliżymy się do realizacji celów projektu, czyli promocji idei 

otwartych danych, zwiększenia zakresu ich wykorzystania w trwałych aplikacjach i serwisach, w tym 

powstałych we współpracy międzysektorowej, a także budowania społeczności zainteresowanej 

wykorzystaniem otwartych danych miejskich z korzyścią dla mieszkańców Warszawy, a konkurs jako 

całość posłuży jako argument za słusznością kontynuowania procesu otwierania Warszawy. Ostatnią 

rekomendacją jest sugestia, by w konkursie „Dane po warszawsku” zwrócić szczególną uwagę na 

przejrzystość procesu konkursowego i jego rezultatów. 

 

 


