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Wstęp 
Opisany dalej schemat powstał jesienią 2014r. na potrzeby realizacji konkursu „Dane  

po warszawsku” na aplikacje wykorzystujące otwarte dane publiczne m.st. Warszawy.  

Został opracowany przez zespół projektu „Dane po warszawsku”, w skład którego wchodzili 

przedstawiciele i przedstawicielki Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Centrum 

Cyfrowego Fundacji Projekt: Polska oraz Fundacji TechSoup. Punktem wyjścia  

dla prac zespołu były doświadczenia Fundacji TechSoup w organizacji konkursów na aplikacje 

społeczne na Bałkanach i w Turcji oraz wyniki przeglądu przebiegu wybranych konkursów  

na aplikacje wykorzystujące otwarte dane, które odbyły się dotąd na świecie. Ze szczegółami tej 

pracy można zapoznać się w osobnym dokumencie1. Przebieg konkursu „Dane  

po warszawsku” wyróżnia się spośród metodologii innych konkursów na aplikacje odbywających się 

na świecie naciskiem na budowanie społeczności skupionej wokół tematyki otwartych danych, 

współpracę międzysektorową oraz wsparcie rozwoju trwałych rozwiązań  

o znaczeniu społecznym.  

Streszczenie 
Celem czteroetapowego konkursu „Dane po warszawsku” jest przede wszystkim podniesienie 

poziomu wykorzystania otwartych danych m.st. Warszawy w aplikacjach, zwiększenie poziomu 

wiedzy na temat otwartych danych, w tym możliwości ich zastosowania oraz płynących z tego 

korzyści, a także zbudowanie społeczności zainteresowanej tą tematyką. 

Aby osiągnąć te cele proponujemy zainteresowanym osobom zaangażowanym w sprawy społeczne, 

zajmującym się programowaniem i przedsiębiorcom, udział w czteromiesięcznym procesie w ramach 

którego będą mieli okazję stworzyć autorskie rozwiązania mobilne lub webowe oparte na otwartych 

danych publicznych albo odpowiedzieć na zapotrzebowanie jednego z Biur Urzędu m.st. Warszawy 

lub organizacji pozarządowej. 

Zwycięzcy konkursu oprócz nagród pieniężnych otrzymają wsparcie w rozwinięciu kilkalnego 

prototypu (spodziewane stadium zaawansowania aplikacji w ostatnim etapie konkursu)  

do postaci gotowego produktu, a także w prowadzeniu działań wspierających prace deweloperskie, 

takich jak promocja, pozyskiwanie inwestorów itd. 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

1 Kawęcka D., P. Sobieszuk, M. Pilaszek, M. Zaród (2014) Badanie czynników sukcesu crowdsourcingowych 
konkursów opartych na danych publicznych, www.danepowarszawsku.pl  

http://www.danepowarszawsku.pl/
http://www.danepowarszawsku.pl/
http://www.danepowarszawsku.pl/
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Ogólne założenia konkursu na aplikacje 
Jakie cele stawiamy przed sobą jako organizatorzy konkursu  

na aplikacje? 

Konkurs „Dane po warszawsku” to dla m.st. Warszawy impuls do jednoczesnego otwarcia  

i udostępnienia na jednej platformie dużej ilości miejskich danych. Otwarcie danych  

i towarzyszący im konkurs są testem na możliwość wdrożenia polityk i praktyk otwartych danych w 

mieście. Konkurs „Dane po warszawsku” jest też mechanizmem sprawdzającym wykonalność tak 

złożonego przedsięwzięcia w partnerstwie publiczno-prywatnym, w skład którego, obok samorządu, 

wchodzą organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwo i uczelnia. 

Cel podstawowy konkursu, tj. wdrożenie polityk i praktyk wdrażania otwartości danych  

w Warszawie, realizuje się poprzez: 

1. Działania edukacyjne, których celem jest zwiększenie świadomości wagi otwartych danych 

wśród różnych grup osób: 

 Mieszkańców miasta, dla których dowodem na użyteczność otwartych danych będą 

działające aplikacje pomocne w życiu codziennym (np. w unikaniu spiętrzeń, kolejek, 

czy pomagające w znalezienie miejsca na parkingu, przeciwdziałające 

marnotrawieniu zasobów publicznych) oraz łatwy dostęp  

do danych o mieście, który może być podstawą do rozwoju przedsiębiorczości; 

 M.st. Warszawy (samorządu), gdyż otwartość danych, poza licznymi korzyściami 

społecznymi, poprzez wdrożenie odpowiednich procedur  

i wykorzystanie narzędzi w codziennej pracy urzędu, pozwala na zmniejszenie 

obciążenia pracą, obniżenie kosztów pracy oraz ułatwia przepływ informacji 

wewnątrz struktur urzędu; 

 Społeczników i społeczniczek oraz aktywistów i aktywistek miejskich,  

dla których łatwy dostęp do danych i wiedzy o mieście oznacza lepsze warunki do 

działań społecznych (m.in. w obszarze przejrzystości i rozliczalności działań 

samorządu lokalnego). 

2. Stworzenie społeczności wokół otwartych danych oraz wypracowanie mechanizmu 

tworzenia trwałych relacji między przedstawicielami i przedstawicielkami środowisk 

zainteresowanych wsparciem rozwoju miasta poprzez ułatwianie dostępu do danych. Grupy 

współpracujące przez realizacji projektu „Dane po warszawsku”  

to pracownicy Urzędu m.st. Warszawa, społecznicy i aktywiści miejscy oraz twórcy aplikacji, 

w tym przedsiębiorcy. 

3. Wsparcie stworzenia działających aplikacji użytecznych dla mieszkańców  

i mieszkanek Warszawy, odpowiadających na zidentyfikowane uprzednio problemy 

społeczne. 

Jakie środki są potrzebne do realizacji tych celów? 

Do realizacji powyższych celów są potrzebne zasoby ludzkie i finansowe. W skład zespołu 

organizującego konkurs powinny wchodzić osoby z doświadczeniem w zarządzaniu projektami 

społecznymi i w działaniach komunikacyjno-promocyjnych. Konieczne są również kompetencje w 

obszarze innowacji społecznych oraz wiedza ekspercka na temat udostępnianych danych i możliwości 

wykorzystania ich w aplikacjach. Niezbędna będzie konsultacja prawna regulaminu i zasad konkursu 

(w tym praw własności do powstałych rozwiązań), jednak osoba o przygotowaniu prawniczym nie jest 

niezbędna na stałe w zespole. Atutem zespołu będzie dogłębna znajomość lokalnego kontekstu, w 
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tym organizacji partnerskich oraz posiadane relacje z samorządem lokalnym lub inną instytucją 

będącą źródłem danych wykorzystywanych w konkursie. 

Wysokość środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia kilkuetapowego konkursu 

trwającego kilka miesięcy waha się od kilkudziesięciu do ok. 200 tys. PLN. Całkowity koszt jest 

uzależniony od tego czy zespół realizujący projekt pracuje społecznie czy jest wynagradzany, gdyż to 

wynagrodzenia stanowią główną część budżetu. Wspomniane nakłady pozwalają na pokrycie kosztów 

organizacyjnych opisanych poniżej działań, wynagrodzeń mentorów, sędziów i opiekunów zespołów 

oraz zespołu realizującego konkurs (koordynacji projektu). Nie uwzględniają nagród.   

Jak będziemy mierzyć poziom realizacji celów? 

Wskaźniki realizacji celów wymieniono w matrycach na końcu tekstu. 
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Przebieg konkursu na aplikacje 
Konkurs „Dane po warszawsku” na aplikacje wykorzystujące otwarte dane został zaplanowany na 

cztery miesięce (od marca do końca czerwca 2015r.). Zalecamy rozpocząć działania komunikacyjne na 

dwa miesiące przed startem konkursu.  

 

1 Faza realizacji konkursu (faza informacyjna) 
Czas trwania pierwszej fazy konkursu: ok. 2 miesiące przed rozpoczęciem konkursu  

(w konkursie „Dane po warszawsku” będzie to okres od stycznia do lutego 2015r.) 

Cele pierwszej fazy konkursu: 

Celem fazy wstępnej jest zainteresowanie grup docelowych konkursem i otwartymi danymi. 

Szczególnie jeśli konkurs jest organizowany po raz pierwszy, organizatorzy nie mogą odwołać się do 

istniejącej społeczności zainteresowanej wykorzystaniem otwartych danych i trzeba dopiero 

zbudować takie zainteresowanie.  

1. W pierwszej kolejności należy zidentyfikować grupy osób potencjalnie zainteresowanych 

konkursem. 

Jak wskazano powyżej, w przypadku konkursu „Dane po warszawsku” będą to mieszkańcy  

i mieszkanki Warszawy; pracownicy i pracownice Urząd m.st. Warszawa, przedstawiciele  

i przedstawicielki trzeciego sektora, twórcy aplikacji (np. osoby skupione wokół NetWtorka, 

warszawskiego Hackerspace, społeczność Koduj dla Polski, studenci kierunku UX na SWPS, Warsaw 

GovJam itp., studenci i środowisko Politechniki Warszawskiej, Orange Polska S.A., Aula Polska, 

spotkania różnych środowisk programistycznych, np. WRUG) i przedsiębiorcy zainteresowani 

rozwojem biznesu w oparciu o dane publiczne. 

2. Do wyselekcjonowanych grup odbiorców należy kierować działania informacyjno-

edukacyjne.  

Kampania informacyjna dotyczy konkursu, edukacyjna – otwartych danych i możliwości  

ich wykorzystania. To zarówno działania bezpośrednie (spotkania przygotowawcze),  

jak i kampania informacyjna w Internecie i za pomocą nośników udostępnionych przez partnerów, w 

tym samorząd oraz media (należy zabiegać o pozyskanie patronatów w mediach lokalnych i 

branżowych). W kampanii informacyjnej są wykorzystane nośniki tradycyjne: plakaty, ulotki 

(rozkładane na uczelniach, w miejscach uczęszczanych przez przedstawicieli organizacji 

pozarządowych oraz rozsyłane pocztą do organizacji pozarządowych), przy czym należy przygotować 

zróżnicowane materiały (1) informacyjne i (2) edukacyjne, mając  

na względzie, że osoby dopiero poznające tematykę owartych danych mogą nie być przygotowane na 

przyjęcie informacji szczegółowych o przebiegu konkursu; mogą ich nie zrozumieć. Dobrym 

pomysłem jest także spot promocyjny dostępny w Internecie  

i wyświetlany na ekranach w komunikacji miejskiej (w ramach współpracy z samorządem). Powinny 

być to dwa różne spoty, gdyż materiały promocyjne wyświetlane w komunikacji miejskiej zwykle 

muszą spełniać określone warunki (np. być nieme, mieć określony czas trwania), zaś w przypadku 

materiałów dystrybuowanych w Internecie nie ma konieczności dostosowania się do takich 

obostrzeń. Na tym etapie strona internetowa dostarcza podstawowych informacji o otwartych 

danych i korzyściach wynikających z dostępu do nich, w tym prezentuje inspirujace przykłady aplikacji 
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wykorzystujących otwarte dane, np. ze strony www.civicexchange.eu oraz zapowiada nadchodzący 

konkurs. 

Spotkania przygotowawcze (camp) dla przedstawicieli sektora społecznego mają pomóc  

w zrozumieniu istoty nadchodzącego konkursu i zidentyfikować problemy, nad którymi 

przedstawiciele organizacji pozarządowych i społecznicy zamierzają pracować w oparciu  

o udostępnione dane. Takie spotkania pomogą również w zbudowaniu banku pomysłów  

(listy aplikacji/rozwiązań/problemów) opublikowanego na stronie internetowej konkursu,  

na które mogą odpowiedzieć uczestnicy konkursu na dalszych jego etapach. Formuła campu, czyli 

spotkania które jest na bieżąco współtworzone przez uczestników, jest odpowiednia  

do konkursu „Dane po warszawsku” jako procesu z założenia otwartego i opartego  

na współpracy wielu stron. 

Działania informacyjne uzupełnia cykl webinariów na temat możliwości wykorzystania otwartych 

danych dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie i innych, które dopiero chcą poznać 

tematykę otwartych danych. Proponowane tematy internetowych seminariów: 

a) Wprowadzenie do tematyki otwartych danych i ich wykorzystania w aplikacjach; 

b) Założenia i praktyka stosowania wolnych i otwartych licencji; 

c) Standard WCAG 2.0. Wdrożenie w aplikacji mobilnej (dla  programistów); 

d) Wstęp do prowadzenia projektów informatycznych (w tym podstawy zarządzania 

interdyscyplinarnym zespołem).  

Zalecamy zorganizować spotkanie informacyjne dla programistów, na którym poznają planowany 

przebieg konkursu, możliwości współpracy ze stroną społeczną i udostępnione zbiory danych. 

3. Przed rozpoczęciem konkursu konieczne jest zapoznanie potencjalnych uczestników  

z dostępnymi zbiorami danych. 

Dane (co najmniej listę, najlepiej z możliwością wglądu w same dane) należy opublikować  

z wyprzedzeniem pozwalającym uczestnikom na przygotowanie zgłoszenia konkursowego jeszcze 

przed rozpoczęciem przyjmowania zgłoszeń. Jest to bardzo istotne dla wszystkich uczestników 

konkursu, w szczególności tych, którzy nie zdecydują się na udział w spotkaniach przygotowawczych i 

ich jednym źródłem informacji o konkursie będzie strona internetowa. 

4. Jednocześnie należy pracować z przedstawicielami samorządu lub innych instytucji 

publicznych dostarczających dane i zainteresowanych organizacji pozarządowych  

nad zdefiniowaniem problemów do późniejszego rozwiązania (ścieżka BIORĘ POMYSŁ) w 

toku konkursu w oparciu o udostępnione dane. 

Otwartemu konkursowi na aplikacje wykorzystujące otwarte dane będą towarzyszyć 

wyzwania (z ang. challenge; słowo używane przez organizatorów konkursów na aplikacje  

na określenie projektów konkursowych inspirowanych przez instytucje publiczne  

lub organizacje, a nie przez sam zespół pracujący nad aplikacją) dotyczące rozwiązania konkretnych 

problemów zgłoszonych przez zainteresowane Biura Urzędu Miasta i inne instytucje oraz organizacje 

pozarządowe, które mogą oferować uczestnikom konkursu osobne nagrody lub inne formy dalszej 

współpracy (np. poprzez promocję powstałego rozwiązania  

i jego twórców). Aplikacje zgłoszone w tym trybie przez instytucje i organizacje  

są publikowane na stronie konkursu, jednak dochodzą do finału inną ścieżką, niż pozostałe projekty. 

Aplikacje w ramach ścieżki BIORĘ POMYSŁ podlegają selekcji w czasie pierwszego  

i drugiego głosowania, jednak są porównywane tylko z innymi zespołami odpowiadającymi  

na to samo wyzwanie.  Są oceniane przez Jury przy udziale przedstawicieli pomysłodawców. Nie biorą 

http://www.civicexchange.eu/
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udziału w konkursie głównym. Aplikacje w ramach ścieżki BIORĘ POMYSŁ mogą wygrać z innymi 

aplikacjami „biorącymi” ten sam pomysł oraz ewentualnie uzyskać dodatkowo nagrodę sponsora. 

Utworzenie osobnej ścieżki konkursowej BIORĘ POMYSŁ wynika z przekonania, że tak powstałe 

projekty mają większą szansę  

na przeżycie, bo stoją za nimi organizacje lub instytucje, w których interesie leży utrzymywanie 

nowych rozwiązań.  

5. Pozyskanie sponsorów nagród i patronów medialnych konkursu. Sponsorzy mogą być 

zainteresowani wyróżnieniem projektów jako całości lub ich wybranych aspektów  

(np. grafiki, wykorzystania konkretnej technologii lub zbioru danych, rozwiązania określonego 

problemu społecznego itd.). 

 

6. Po konsultacjach z prawnikiem, ogłoszenie regulaminu konkursu na stronie internetowej 

projektu. 

Regulamin konkursu: 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, lub za wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności zgodą 

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, także osoba małoletnia powyżej 13. 

roku życia oraz osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoba 

prawna, np. organizacja pozarządowa lub przedsiębiorstwo,  

z zastrzeżeniem prawa do nagród pienieżnych dla mikroprzedsiębiorstw  

(tj. zatrudniających poniżej 10 osób i osiągających roczny obrót lub całkowity bilans roczny 

nie przekraczający 2 milionów euro). W Konkursie nie mogą uczestniczyć partie polityczne; 

2. Zespoły składające się z osób fizycznych muszą wyznaczyć lidera, który będzie odbiorcą 

ewentualnej nagrody; 

3. W Konkursie mogą być nagrodzone aplikacje, wizualizacje lub inne narzędzia i produkty 

wykorzystujące otwarte dane udostępnione przez m.st. Warszawa; 

4. Aplikacja lub inny produkt konkursowy musi wykorzystywać otwarte dane udostępnione 

przez m.st. Warszawa. Może wykorzystywać inne otwarte dane lub dane pozyskiwane 

społecznościowo (poprzez metodę tzw. crowdsourcingu); 

5. Powstająca aplikacja nie może być szkodliwa społecznie, zawierać nielegalnych treści  

lub zachęcać do nielegalnych zachowań, zakłócać dobrych obyczajów itd.; 

6. Aplikacja powinna rozwiązywać istotny problem wybranej grupy mieszkańców Warszawy; 

7. Prawa autorskie do rozwiązań powstałych w ramach Konkursu przysługują ich twórcom; 

8. Kryteria oceny aplikacji powstających w Konkursie: 

I. Potencjalny pozytywny wpływ na życie mieszkańców Warszawy, przyjezdnych  

i/lub na rozwój przedsiębiorczości; 

II. Trwałość i potencjał rozwojowy rozwiązania; 

III. Innowacyjne wykorzystanie technologii, danych lub API; 

IV. Walory user experience (kryterium brane pod uwagę wyłącznie w drugim głosowaniu 

Jury); 

V. Stosowanie otwartych licencji (odpowiednich do rodzaju publikowanych treści  

i oprogramowania); 

VI. Stosowanie standardu WCAG 2.0; 

9. Do oceny projektów stosuje się system punktowy. Jury podejmuje decyzje przyznając 

projektom punkty za stopień spełnienia wyżej wymienionych kryteriów. Jurorzy przyznają od 

0 do 5 pkt. każdemu projektowi za spełnienie każdego z sześciu kryteriów. Na tej podstawie 

http://www.fdc.org.pl/wcag2/index.html
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wyliczana jest średnia ocena Jurora dla projektu. Dla każdego projektu zostanie wyliczona 

średnia ocen przyznanych przez Jurorów. Projekty są szeregowane według liczby uzyskanych 

punktów. W skład Jury wchodzą przedstawiciele organizacji partnerskich – organizatorów 

Konkursu, m.st. Warszawy i zaproszeni eksperci; 

10. Osobisty udział w żadnym wydarzeniu konkursowym nie jest obowiązkowy,  

z wyjątkiem hakatonu w fazie rozwijania projektów (obowiązkowy udział reprezentantów 

zespołu); 

11. Aplikacje powstające w ramach Konkursu mogą być płatne dla użytkowników; 

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej ani finansowej za konsekwencje 

działania aplikacji powstałych w ramach Konkursu; 

13. Zakazany jest udział w Konkursie pracowników oraz współpracowników Organizatorów, a 

także podmiotów i pracowników podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatorów 

przy organizowaniu i przeprowadzaniu niniejszego Konkursu na podstawie umów 

cywilnoprawnych oraz członków rodzin osób powyżej wymienionych; 

14. Dla celów Konkursu, za członków rodzin uznaje się wstępnych do drugiego stopnia w linii 

prostej i bocznej, zstępnych do drugiego stopnia w linii prostej i bocznej, małżonków, 

konkubentów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia; 

15. Organizatorzy nie są zobowiązani do uzyskania od Uczestników Konkursu pisemnych 

oświadczeń dotyczących spełnienia powyższego warunku, jednakże mają oni prawo –  

w przypadku jakichkolwiek wątpliwości – weryfikować status Uczestnika Konkursu we 

wskazanym zakresie. W przypadku braku odpowiedzi lub udzielenia odpowiedzi 

potwierdzającej status, o którym mowa powyżej, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu; 

16. Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie zawierało wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów 

jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora, w 

związku z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu dla celów związanych z realizacją 

Konkursu, w tym wydania Nagród Zwycięzcom i ich rozliczeniem; 

17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych  

z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz 

żądania zaprzestania ich przetwarzania, co jest równoznaczne z usunięciem. Zmiany danych 

Uczestnik może dokonać samodzielnie logując się na stronie Konkursu 

www.konkurs.danepowarszawsku.pl, żądanie usunięcia należy zgłosić Organizatorowi 

mailowo na adres dane@techsoupglobal.org lub telefonicznie (+48 22) 502 29 95; 

18. Dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail będą przetwarzane przez 

administratora Fundację TechSoup (Organizatora Konkursu) z siedzibą w Warszawie (00 – 

540), Aleje Ujazdowskie 37 lok 3, 3a, 3b. Dane będą umieszczone w zbiorze danych 

osobowych o nazwie „Uczestnicy projektu >>Dane po warszawsku<<” i mogą być 

udostępniane następującym instytucjom będącym partnerami projektu: 

a. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia,  

b. Centrum Cyfrowe Fundacji Projekt: Polska,  

c. Politechnika Warszawska,  

d. Orange Labs (Orange Polska S.A.), 

e. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne, 

f. Miasto Stołeczne Warszawa, 

g. Oraz MillionYou CREATIVE Sp. z o. o. 

19. Celem zbierania danych jest prawidłowe przeprowadzenie Konkursu; 

http://www.konkurs.danepowarszawsku.pl/
mailto:dane@techsoupglobal.org
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20. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z 

Konkursem, a w szczególności do ogłoszenia wyników Konkursu; 

21. Uczestnik/czka oświadcza, że podane przez niego/nią dane osobowe są zgodne z prawdą i 

rzeczywistym stanem. Jeżeli podane dane są niezgodne z prawdą lub rzeczywistym stanem, 

Organizator Konkursu może uznać to za naruszenie Regulaminu. 
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2 Faza realizacji konkursu (faza tworzenia  

i selekcji zespołów) 
Czas trwania drugiej fazy konkursu: 1 miesiąc (marzec 2015r.) 

Cele drugiej fazy konkursu: 

1. Oficjalne rozpoczęcie konkursu. 

Konkurs można otworzyć minikonferencją lub konferencją prasową.  W trakcie wydarzenia należy 

przybliżyć pojęcie otwartych danych, zaprezentować udostępnione dane, wyjaśnić zasady konkursu 

i jego dalszy przebieg, przedstawić organizatorów oraz zachęcić do udziału w konkursie. W takim 

wydarzeniu powinni wziąć udział przedstawiciele organizatorów, partnerów, sponsorów, patronów 

medialnych i potencjalni uczestnicy konkursu. 

2. Zebranie wstępnych pomysłów na aplikacje w ramach ścieżki MAM POMYSŁ; 

Od momentu zakończenia wydarzenia inaugurującego konkurs uczestnicy mogą zgłaszać pomysły na 

aplikacje. Zgłoszenia odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej konkursu. 

Pytania formularza znajdują się na końcu tej sekcji. Nie jest konieczne udzielenie odpowiedzi na 

wszystkie pytania (część pytań oznaczona jako obowiązkowe,  

część opcjonalna), bo dopuszczalne jest kompletowanie zespołu projektowego na dalszych etapach 

konkursu i, co za tym idzie, osoba zgłaszająca pomysł na aplikację może nie mieć kompetencji 

wystarczających do odpowiedzi na wszystkie pytania. Jednak to od ilości i jakości informacji 

udzielonych na tym etapie zależy prawdopodobieństwo skompletowania zespołu  

i przejścia do dalszego etapu. Informacje podane przez uczestnika konkursu w formularzu,  

po wstępnej weryfikacji przez organizatorów pod kątem kompletności i ewentualnych uzupełnieniach 

przez osobę zgłaszającą, są publikowane na stronie internetowej projektu. Podstrona zgłoszonego 

pomysłu będzie jego wizytówką w ramach konkursu do końca trwania projektu. Znajdą się tam 

aktualizowane informacje o realizowanym projekcie, informacja  

o ewentualnym zwycięstwie lub innych osiągnięciach. Na stronie internetowej projektu  

są opublikowane również pomysły na aplikacje powstające w ramach ścieżki BIORĘ POMYSŁ. Osoby 

zainteresowane zgłaszają chęć realizacji tych pomysłów bezpośrednio osobom odpowiedzialnym w 

Urzędzie Miasta lub danej organizacji. 

Wypracowane pomysły, których realizacji pomysłodawcy nie będą chcieli później pilotować, trafią do 

wspominanego wyżej banku pomysłów, który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych na 

stronie internetowej. Pomysłami z banku można się sugerować i na ich podstawie zgłaszać własne 

pomysły w ramach ścieżki MAM POMYSŁ. 

3. Budowanie zespołów projektowych; 

Budowanie zespołów projektowych odbywa się: 

a) Zdalnie – osoby zainteresowane dołączeniem do zespołu kontaktują się z liderem zespołu 

korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie internetowej projektu (podstronie 

pomysłu); 

b) Podczas warsztatu, którego celem będzie łączenie zespołów projektowych.  

W łączeniu się w zespoły uczestników konkursu wspierać będą mentorzy,  

działający w parach łączących kompetencje społeczne i IT. 

Warsztat budowania zespołów projektowych odbywa się na ok. dwa tygodnie przed zamknięciem 

terminu zgłoszeń pomysłów na aplikacje. 
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4. Selekcja pomysłów; 

Selekcja pomysłów w ramach ścieżki MAM POMYSŁ, które przejdą do fazy trzeciej (fazy rozwijania 

projektów) odbywa się w toku głosowania publicznego (przez stronę internetową projektu) i 

głosowania Jury. W sumie do trzeciej fazy przechodzi 20 projektów z tej ścieżki,  

z których 10 wybiera publiczność, a 10 skład sędziowski. 

Pierwsza selekcja projektów w ramach ścieżki BIORĘ POMYSŁ odbywa się przy udziale organizacji lub 

instytucji pomysłodawców oraz Jury. Do dalszej rywalizacji przechodzą zespoły wskazane przez 

poszerzony o pomysłodawców skład sędziowski, bez ograniczenia liczby zespołów. 

W skład Jury wchodzi 10 osób z doświadczeniem w obszarze otwartych danych,  

spraw społecznych, przedsiębiorczości itd. Są wśród nich przedstawiciele samorządu  

i organizatorów konkursu. Sędziowie oceniając projekty posługują się jasnymi kryteriami wskazanymi 

w regulaminie.  

 

Organizatorzy wykorzystując swoje kanały komunikacyjne, media społecznościowe, możliwości 

komunikacyjne partnerów i patronów medialnych, informują o konkursie  

i trwającym głosowaniu. Autorzy pomysłów na aplikacje muszą zadbać o promocję swoich pomysłów 

tak, aby zapewnić sobie przejście do kolejnego etapu.  Autentykacja osób głosujących na platformie 

do głosowania odbywa się poprzez ich profile w mediach społecznościowych oraz przez rejestrację na 

stronie głosowania. Jedna osoba może oddać jeden głos na jeden, dwa lub maksymalnie trzy różne 

projekty.   

Formularz rejestracyjny dla projektów:  

Uczestnik zgłaszając pomysł do konkursu musi podać następujące informacje (pytania obowiązkowe 

na tym etapie są podkreślone, udzielenie odpowiedzi na pozostałe jest obowiązkowe w trzeciej fazie 

konkursu – jest wtedy warunkiem udziału w drugim głosowaniu): 

1. Nazwa projektu; 

2. Krótki opis problemu i sposób działania aplikacji, która na niego odpowiada; 

3. Przewidywana zmiana społeczna spowodowana pojawieniem się nowej aplikacji; 

4. Kategoria (podział na kategorie wynika z zakresu udostępnionych danych); 

5. Strona www projektu; 

6. Fanpage na FB; 

7. Twitter i/lub inne media społecznościowe; 

8. Video - klip promocyjny; 

9. Obrazek - zdjęcie profilowe/logo 

10. Opis technologii, która zostanie wykorzystana do zbudowana aplikacji; 

11. Plan pracy i cele, które stawia przed sobą zespół (opis tego, co realistycznie może powstać w 

danym czasie przy znanym zakresie wsparcia w ramach konkursu); 

12. Jak zespół zamierza zapewnić trwałość projektu po zakończeniu konkursu; 

13. Dane kontaktowe lidera zespołu projektowego; 

14. Informacje o członkach zespołu projektowego i wciąż poszukiwanych osobach (posiadających 

określone kompetencje); 

15. Chęć korzystania (lub nie) ze wsparcia w trzecim etapie (fazie realizacji).  
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3 Faza realizacji konkursu (faza rozwijania projektów) 

Czas trwania trzeciej fazy konkursu: dwa i pół miesiąca (kwiecień – połowa czerwca 2015r.) 

Cele trzeciej fazy konkursu: 

1. Dopracowanie pomysłów na aplikacje;  

Celem trzeciej fazy konkursu jest wsparcie dopracowania wyselekcjonowanych pomysłów pod 

względem społecznym (definicja problemu, na jaki odpowiada aplikacja, logika jej działania, 

zakładane efekty, plan promocji) i technicznym (zastosowane rozwiązania, wykorzystywane dane). 

Zespoły projektowe otrzymają wsparcie  

w trakcie hakatonu. 

Przed tym spotkaniem należy zbadać zapotrzebowanie zespołów projektowych i na tej podstawie 

zaplanować je pod kątem konkrentych potrzeb. Wsparciem dla zespołów projektowych będą 

mentorzy. Zakładany jest udział wszystkich członków zespołów konkursowych, bez względu na 

kompetencje. Ze wsparcia w tej fazie mogą korzystać zespoły biorące udział w konkursie w ramach 

obu ścieżek: MAM POMYSŁ i BIORĘ POMYSŁ. 

2. Od momentu rozpoczęcia trzeciej fazy konkursu, zespołom towarzyszą opiekunowie 

projektów.  

Opiekunowie działają parami. Jedna para ma pod opieką kilka zespołów projektowych. Opiekunowie 

wspierają zespoły w zarządzaniu projektem, kierują do odpowiednich mentorów (którzy poza 

hakatonami działają w formie dyżurów mailowych, na Skype itd.). O ile mentorzy służą uczestnikom 

wsparciem merytorycznym w swoich wąskich specjalizacjach,  

o tyle opiekunowie wspierają zespoły kompleksowo przez cały okres pracy nad projektem, dopingują 

do pracy, kierują do odpowiednich ekspertów, pomagają planować pracę itd. Opiekunami zespołów 

rywalizujących w ramach ścieżki BIORĘ POMYSŁ są osoby wskazane przez organizacje lub instytucje 

pomysłodawców.  

3. Promocja projektów pod kątem nadchodzącego głosowania; 

W miarę dopracowywania projektów, zespoły aktualizują informacje o aplikacjach na swoich 

podstronach na stronie internetowej projektu. Są tam wbudowane funkcjonalności pozwalające na 

komentowanie, udostępnianie przez media społecznościowe itd.  

W planowaniu promocji projektów zespoły wspierają opiekunowie oraz mentorzy  tematyczni (np. 

specjalizujący się w obszarze komunikacji i promocji, mediów społecznościowych itd.). Przed 

rozpoczęciem fazy 4 konkursu (tj. głosowania) zespoły publikują krótkie materiały video, w których 

przedstawiają swoje projekty. Autorzy wszystkich projektów, które doszły do tego etapu otrzymują 

certyfikaty uczestnictwa w konkursie „Dane po warszawsku”. 
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4 Faza realizacji konkursu (wybór zwycięzców) 
Czas trwania czwartej fazy konkursu: dwa tygodnie (druga połowa czerwca 2015r.) 

Cele czwartej fazy konkursu: 

1. Wyłonienie zwycięzców konkursu na aplikacje; 

Głosowanie na projekty w ramach ścieżki MAM POMYSŁ, podobnie jak w fazie selekcji, odbywa się w 

modelu łączonym – głosowanie publiczne  

i głosowanie Jury, przy czym głosowanie publiczności jest pomocnicze wobec głosowania Jury. 

a) Jury wyłania trzy zwycięskie projekty (miejsce 1, 2 i 3) oraz przyznaje nagrody  

w kategoriach tematycznych (wynikających z zakresu udostępnionych danych) oraz 

funkcjonalnych (najlepsza wizualizacja danych);  

b) W głosowaniu publicznym przez stronę internetową wyłaniany jest projekt – laureat nagrody 

publiczności. Nagrodę otrzymuje projekt, który uzyska największą liczbę głosów; 

c) W tym samym czasie kończy się rywalizacja między zespołami pracującymi w ramach ścieżki 

BIORĘ POMYSŁ. Zwycięzców wyłania skład sędziowski poszerzony  

o przedstawicieli pomysłodawców. 

Laureaci 1, 2 i 3 miejsca oraz nagrody publiczności w nagrodę dostają też trzymiesięczne wsparcie 

mentorskie (ich projekty będą inkubowane). 

2. Promocja efektów konkursu. 

Promocja efektów konkursu odbywa się kanałami komunikacyjnymi organizatorów, partnerów, 

sponsorów, patronów medialnych i samych uczestników, pragnących promować swoje projekty. 

Promocji efektów konkursu i uhonorowaniu uczestników służy też gala wręczenia nagród. Na galę są 

zaproszeni wszyscy uczestnicy (również ci, którzy zakończyli udział w konkursie na fazie rozwijania 

pomysłów; otrzymują podczas gali certyfikaty uczestnictwa w konkursie), wszystkie strony 

zaangażowane w konkurs oraz potencjalni inwestorzy.  
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Inkubacja zwycięskich projektów 
Czas trwania inkubacji: trzy miesiące (lipiec – wrzesień 2015r.) 

Cele inkubacji: 

1. Wsparcie stabilnego rozwoju minimum 4 zwycięskich aplikacji (laureatów trzech pierwszych 

miejsc i nagrody publiczności lub laureatów czterech pierwszy miejsc  

w przypadku, gdy laureat nagród 1-3 jest jednocześnie nagrodzony przez publiczność) 

poprzez diagnozę potrzeb zespołów projektowych i ich zaspokojenie.  

Na koniec tego etapu każdy z 4 projektów objętych inkubacją otrzyma plan rozwoju strategicznego. 

W planie zostaną uwzględnione  wybrane aspekty rozwoju aplikacji istotne  

z punktu widzenia jej społecznej użyteczności. 

Aby ułatwić inkubowanym projektom zaistnienie należy przede wszystkim zbadać potrzeby zespołów 

projektowych i odpowiedzieć na nie takim rodzajem wsparcia, jakiego oczekują. Pomocni mogą tu 

być opiekunowie projektów, którzy znają dobrze projekty i potrzeby zespołów, bo towarzyszą im od 

początku pracy nad aplikacjami (od fazy trzeciej konkursu). 

Jednym z narzędzi wsparcia będzie hakaton post-konkursowy, w którym wezmą udział zespoły 

inkubowanych projektów.  

Do dyspozycji zespołów, zarówno czterech, którym poświęcona będzie większa troska  

i kompleksowe wsparcie, jak i pozostałych, które będą chciały otrzymać bardziej punktowe wsparcie, 

będą eksperci. Konsultacje będą odbywać się podczas hakatonu oraz w formie późniejszych dyżurów. 
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Suplement  
Uwagi do metodologii konkursu i rekomendacje na przyszłość  
 

KONKURS – ASPEKTY PRAWNE 

1. Regulamin powinien jasno określać, czy do konkursu są dopuszczone istniejące wcześniej 

aplikacje (rekomendacja: dla zapewnienia uczciwej konkurencji dopuścić tylko całkowicie 

nowe rozwiązania); 

2. Dopuścić tylko jedno zgłoszenie konkursowe na zespół; 

3. W celu zapobieżenia fałszerstwom i manipulacji w głosowaniach publicznych określić w 

regulaminie, że tylko głosy oddane przez prawdziwych użytkowników (żywe osoby) biorą 

udział w konkursie. Osoba głosująca może oddać tylko jeden głos na wybrany projekt; 

4. Regulamin powinien określać walutę, w jakiej przyznawane będą nagrody dla uniknięcia 

dodatkowych kosztów. 

 

KONKURS – ASPEKTY INFORMATYCZNE 

1. Zadbać o właściwe zabezpieczenie głosowania publicznego (np. captcha, choć stanowi to 

utrudnienie dla użytkowników), zapewnić czas na ręczną weryfikację głosów; 

2. Zaleca się przeprowadzić testy UX strony internetowej stanowiącej główne źródło wiedzy o 

konkursie, miejsce zgłaszania pomysłów i głosowania, a prace nad nią rozpocząc na pół roku 

przed rozpoczęciem konkursu. 

 

KONKURS – ASPEKTY ORGANIZACYJNE 

1. W miarę możliwości rozpocząć rozmowy z pomysłodawcami ścieżki BIORĘ POMYSŁ na co 

najmniej pół roku przed rozpoczęciem konkursu oraz zapewnić im środki finansowe i 

wsparcie organizacyjne zespołu projektu; 

2. Podział na kategorie tematyczne nagród należy uzależnić od zakresu udostępnionych danych 

oraz zainteresowania sponsorów chętnych ufundować nagrody w danej kategorii. 

 

KONKURS – KWESTIE BUDŻETOWE 

1. Rekomenduje się rozpoczęcie poszukiwania sponsorów nagród co najmniej na pół roku przed 

rozpoczęciem konkursu lub wcześniej, o ile to możliwe. 

 

INKUBACJA 

1. Rekomenduje się organizować rekrutację do inkubacji niezależnie od rozstrzygnięcia 

konkursu wśród wszystkich uczestników fazy finałowej konkursu. Poza wartością 

merytoryczną projektu w procesie rekrutacji należy brać pod uwagę czynniki takie jak: 

motywacja do dalszej pracy nad przedsięwzięciem, gotowość do zwiększenia zaangażowania 

w projekt, gotowość do uczestnictwa w złożonym i wymagającym czasowo procesie 

inkubacji, otwartość na dyskusję i korzystanie z porad ekspertów; 

2. Do procesu inkubacji zaleca się włączyć działania mające na celu integrację i wypracowanie 

optymalnego modelu współpracy wewnątrz zespołu projektowego (obok udzielanego 

wsparcia merytorycznego); 

3. Niemal równolegle z diagnozą potrzeb zespołów można przeprowadzić warsztaty strategiczne 

(będą niezbędne w każdym zespole); 

4. W inkubacji zaleca się rezygnację z formuły hakatonu na rzecz zwiększenia liczby godzin 

indywidualnych i praktycznych zajęć/konsultacji z ekspertami (co zarazem nie wyklucza 

grupowych warsztatów i wykładów). 
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Matryca logiczna 

 

FAZA 1  
INFORMACYJNA 

Opis elementów projektu Wskaźniki Źródła weryfikacji/ informacji Założenia i czynniki ryzyka 

Cel ogólny Zwiększenie wiedzy na temat otwartych 
danych i możliwości ich wykorzystania 
wśród grup zainteresowanych po ich 
uprzednim zidentyfikowaniu. Promocja 
konkursu „Dane po warszawsku” wśród 
potencjalnych uczestników, informowanie 
o jego przebiegu  
i zasadach oraz edukacja na temat 
otartych danych. Zdefiniowanie 
potencjalnych partnerów i nawiązanie 
współpracy z partnerami. 

Wyższy poziom wiedzy na temat  
otwartych danych i pokrewnych wśród 
grup zainteresowanych. Wiedza  
o konkursie „Dane po warszawsku”. 
Nawiązanie współpracy z partnerami. 

Ankiety dot. znajomości tematyki 
otwartych danych i pokrewnych kierowane 
do uczestników webinariów, spotkań 
informacyjnych i campu. 
Udokumentowane kontakty  
z potencjalnymi partnerami. 

Niska jakość dostarczanych informacji, 
niska atrakcyjność ofert współpracy. 

Cel bezpośredni/ szczegółowy fazy 
[rezultaty] 

Przygotowanie grup zainteresowanych do 
udziału w konkursie. Budowanie 
społeczności osób zainteresowanych 
tematyką otwartych danych  
w Warszawie. Zapewnienie środków  
i otoczenia do sprawnej realizacji 
konkursu. Promocja idei otwartych danych 
i samego konkursu. 

Min. 50 osób uczestniczących  
w działaniach edukacyjno-informacyjnych 
(w tym liczba osób uczestniczących w 
więcej niż jednym wydarzeniu/spotkaniu, 
piszących  
o konkursie na własnych stronach),  
min. 5 sponsorów i patronów medialnych, 
min. 4 partnerów ścieżki BIORĘ POMYSŁ, 
10 wzmianek  
o konkursie w mediach niezależnych  
od organizatorów konkursu. 

Listy obecności, umowy sponsorskie  
i patronackie, opisy pomysłów  
na aplikacje, strony internetowe  
lub nośniki tradycyjne mediów,  
strony organizacji i strony/blogi osób 
prywatnych. 

Mały zasięg informacji w konsekwencji 
niskiej frekwencji na spotkaniach, 
niewystarczająca liczba partnerów, 
sponsorów i patronów. 
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Działania 

 

1. identyfikacja grup 
zainteresowanych konkursem; 

Lista organizacji, środowisk, osób, 
instytucji potencjalnie zainteresowanych 
konkursem. 

Lista potencjalnych zainteresowanych. Lista niekompletna, pomijająca istotne 
grupy. 

 
 

2. skierowanie do nich działań 
informacyjno-edukacyjnych 

a) plakaty 

b) ulotki 

c) spot 

d) strona 

e) camp 

f) webinaria 

g) spotkanie 
informacyjne 

a) Wyprodukowane materiały 
informacyjne (co najmniej dwa 
rodzaje plakatów); 

b) Wyprodukowane materiały 
informacyjne (dwa rodzaje 
ulotek informujących  
o kolejnych etapach konkursu), 

c) Wyprodukowane materiały 
informacyjne (spot emitowany 
w Internecie  
i na nośnikach w środkach 
komunikacji miejskiej), 

d) Wyprodukowane materiały 
informacyjne (2000 wejść na 
stronę miesięcznie przez czas 
trwania konkursu), 

e) Co najmniej 8 uczestników 
każdego z 4 spotkań typu camp, 

f) Zorganizowane webinaria  
(co najmniej 30 uczestników na 
każdym, nagrania 
opublikowane na stronie 
internetowej projektu), 

g) Co najmniej 1 spotkanie 
informacyjne, co najmniej 15 
uczestników. 

a) Plakaty dystrybuowane  
w Internecie i rozwieszone  
w miejscach uczęszczanych 
przez potencjalnych 
uczestników konkursu, 

b) Ulotki dystrybuowane  
w miejscach uczęszczanych 
przez potencjalnych 
uczestników konkursu, 

c) Spot opublikowany  
na youtube.com, stronie 
projektu i promowany przez 
partnerów, emitowany  
na nośnikach w komunikacji 
miejskiej,  

d) Statystyki strony, 

e) Lista obecności,lista pomysłów 
do banku pomysłów na 
aplikacje, 

f) Lista uczestników, 

g) Listy obecności. 

a) Niewłaściwy dobór miejsc do 
rozwieszenia plakatów, plakaty 
zerwane, 

b) J.w., 

c) Spot niedostatecznie 
wypromowany, niezauważony i 
nieskuteczny w komunikacji 
miejskiej, 

d) Niska liczba wejść na stronę, 

e) Niska frekwencja na campie, 
brak rezultatów, 

f) Niska frekwencja  
na webinariach, niska jakość 
webinariów  
(złe przygotowanie 
prowadzących, niezgodność 
oczekiwań i treści), 

g) Niska frekwencja  
na spotkaniach informacyjnych, 
niska jakość 
informacji/materiałów 
informacyjnych. 
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 3. zapoznanie z danymi 

 

Lista danych wraz z opisami dostępna na 
stronie internetowej projektu. 

Strona projektu. Opóźnienie w publikacji danych  
na stronie internetowej. 

 4. praca z instytucjami i 
organizacjami 

 

Rozmowy z min. 6 Biurami m.st. Warszawy 
i organizacjami pozarządowymi, 
wypracowanie pomysłów na aplikacje 
konkursowe. 

Opisy min. 4 pomysłów na aplikacje 
konkursowe. 

Nawiązanie współpracy z mniejszą liczbą 
Biur lub organizacji, pomysły niskiej jakości 
lub nie adekwatne  
do warunków konkursu. 

 5. pozyskanie sponsorów i 
patronów medialnych 

 

Pozyskanie sponsorów nagród głównych i 
dodatkowych w konkursie, pozyskanie 
patronów medialnych (w tym min. 
jednego medium tradycyjnego). 

Umowy sponsorskie zapewniające środki 
na pokrycie kosztów nagród głównych, 
umowy patronackie. 

Brak wystarczających środków  
na pokrycie nagród głównych. 

 6. ogłoszenie regulaminu Regulamin opublikowany na stronie 
internetowej projektu. 

Strona projektu. - 
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FAZA 2  
TWORZENIE  
I SELEKCJA ZESPOŁÓW 

Opis elementów projektu Wskaźniki Źródła weryfikacji/ informacji Założenia i czynniki ryzyka 

Cel ogólny Zbudowanie społeczności osób czynnie 
zaangażowanych w wykorzystywanie 
otwartych danych do celów społecznych w 
Warszawie oraz promocja idei otwartych 
danych. 

15 osób uczestniczących w więcej niż 
jednym spotkaniu/utrzymujących bieżący 
kontakt z organizatorami. 

10 wzmianek  o konkursie w mediach 
niezależnych od organizatorów konkursu. 

Listy obecności i udokumentowane 
kontakty z uczestnikami. 

Strony internetowe lub nośniki tradycyjne 
mediów, strony organizacji  
i strony/blogi osób prywatnych. 

Brak kontaktu z uczestnikami (różne 
przyczyny, w tym brak zaufania  
do kompetencji i wartości wsparcia 
udzielanego przez organizatorów). 

Brak zainteresowania ze strony mediów. 

Cel bezpośredni/ szczegółowy fazy 
[rezultaty] 

Wyłonienie spośród uczestników 20 
zespołów, które mają najwięjsze szanse na 
stworzenie trwałych rozwiązań 
wykorzystujących otwarte dane, 
korzystnych dla warszawiaków. 

Wybranych 20 zespołów konkursowych. Ogłoszenie listy finalistów na stronie 
internetowej projektu. 

- 

Działania 

 

1. rozpoczęcie konkursu 
(konferencja otwierająca) 

Liczba osób uczestniczących. Lista obecności. Niska frekwencja w skutek 
niewystarczającej promocji. 

 2. zebranie pomysłów w ramach 
ścieżki MAM POMYSŁ 

Min. 80 zgłoszonych pomysłów. Opisy pomysłów na stronie internetowej. Niska liczba zgłoszonych pomysłów. 
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 3. budowanie zespołów 
projektowych 

a) zdalnie; 

b) podczas warsztatu. 

Pełne zespoły projektowe (łączące 
wszystkie kompetencje niezbędne  
do przygotowania aplikacji). 

 

Informacja od liderów projektów (poprzez 
kontakt bezpośredni przez organizatorów). 

Niemożność utworzenia pełnych zespołów 
(brak odpowiednich proporcji między 
osobami o potrzebnych kompetencjach). 

 4. selekcja pomysłów Wybranych 20 projektów przechodzących 
do fazy realizacji w ramach ścieżki MAM 
POMYSŁ. 10 przez głosowanie publiczności 
i 10 decyzją Jury (na podstawie kryteriów 
zawartych w regulaminie). 

Platforma do głosowania, kontakt 
organizatorów z sędziami i ogłoszenie ich 
decyzji na stronie internetowej projektu. 

- 
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FAZA 3  
ROZWIJANIE PROJEKTÓW 

Opis elementów projektu Wskaźniki Źródła weryfikacji/ informacji Założenia i czynniki ryzyka 

Cel ogólny Zbudowanie społeczności osób czynnie 
zaangażowanych w wykorzystywanie 
otwartych danych do celów społecznych w 
Warszawie oraz promocja idei otwartych 
danych. Stworzenie klikalnych prototypów 
aplikacji użytecznych dla warszawiaków. 

15 osób uczestniczących w więcej  
niż jednym spotkaniu/utrzymujących 
bieżący kontakt z organizatorami. 

10 wzmianek o konkursie w mediach 
niezależnych od organizatorów konkursu. 

20 klikalnych prototypów aplikacji. 

Listy obecności i udokumentowane 
kontakty z uczestnikami. 

Strony internetowe lub nośniki tradycyjne 
mediów, strony organizacji  
i strony/blogi osób prywatnych. 

Podstrony projektów na stronie 
internetowej konkursu. 

Brak kontaktu z uczestnikami (różne 
przyczyny, w tym brak zaufania  
do kompetencji i wartości wsparcia 
udzielanego przez organizatorów). 

Brak zainteresowania ze strony mediów. 

Nie wszystkie zespoły ukończą pracę. 

Cel bezpośredni/ szczegółowy fazy 
[rezultaty] 

20 klikalnych prototypów projektów 
finalistów, społeczność 

20 prototypów. Podstrony projektów na stronie 
internetowej konkursu. 

Nie wszystkie zespoły ukończą pracę. 

Działania 

 

1. dopracowanie projektów Współpraca zespołów konkursowych  
z opiekunami, mentorami  
i organizatorami konkursu. 

Cotygodniowe raporty opiekunów i 
mentorów, udokumentowane kontakty 
organizatorów z zespołami. 

Brak wystarczającego zaangażowania 
opiekunów i mentorów lub brak 
zainteresowania zespołów takim 
wsparciem. 

 2. wsparcie opiekunów projektów Stałe wsparcie par opiekunów projektów 
dla zespołów projektowych. 

Cotygodniowe raporty opiekunów  
na formularzach przygotowanych przez 
organizatorów. 

Brak wystarczającego zaangażowania 
opiekunów lub brak zainteresowania 
zespołów takim wsparciem. 
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 3. promocja projektów Informacje o konkursie i projektach 
finalistach obecne w mediach. Min. 10 
wzmianek. 

Strony internetowe lub nośniki tradycyjne 
mediów, strony organizacji i strony/blogi 
osób prywatnych. 

Brak zainteresowania mediów konkursem. 
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FAZA 4 
WYBÓR ZWYCIĘZCÓW  

Opis elementów projektu Wskaźniki Źródła weryfikacji/ informacji Założenia i czynniki ryzyka 

Cel ogólny Wskazanie na dobre praktyki 
wykorzystania otwartych miejskich danych 
w aplikacjach społecznych. Promocja idei 
otwartych danych. 

Działania komunikacyjne, promocja 
wyników konkursu.  Min. 10 wzmianek w 
mediach. 

Strony internetowe lub nośniki tradycyjne 
mediów, strony organizacji i strony/blogi 
osób prywatnych. 

Brak zainteresowania mediów konkursem. 

Cel bezpośredni/ szczegółowy fazy 
[rezultaty] 

Wyłonienie zwycięzców konkursu – 
autorów wartościowych prototypów 
aplikacji, które będą inkubowane w 
kolejnym kroku, a także zwycięzców ścieżki 
BIORĘ POMYSŁ. 

Wyłonienie 3 zwycięskich projektów przez 
Jury wg kryteriów zawaratych w 
regulaminie oraz 1 zdobywcy nagrody 
publiczności. Zwycięzcy ścieżki BIORĘ 
POMYSŁ. 

Moduł do głosowania oraz informacja od 
Jury. Informacja opublikowana na stronie 
interneetowej projektu. 

Niska jakość powstałych aplikacji. 

Działania 

 

1. wyłonienie zwycięzców 
konkursu na aplikacje 

Wyłonienie 3 zwycięskich projektów przez 
Jury, 1 zdobywcy nagrody publiczności 
oraz zwycięzców ścieżki BIORĘ POMYSŁ. 

Moduł do głosowania oraz informacja od 
Jury. 

- 

 2. promocja efektów konkursu Informacje o konkursie i projektach 
finalistach obecne na stronach 
organizatorów, partnerów i w mediach. 
Min. 10 wzmianek. 

Strony internetowe lub nośniki tradycyjne 
mediów, strony organizacji  
i strony/blogi osób prywatnych. 

Brak zainteresowania mediów konkursem. 


