Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld

Inzendingsvoorwaarden en beoordelingscriteria
Voorwaarden voor deelname
1. Deelname staat open voor transdisciplinaire teams
van drie tot vijf personen, die gezamenlijk de domeinen van
ruimtelijk ontwerp, onderzoek en beleid vertegenwoordigen.
Deze domeinen kunnen in bredere termen worden geïnterpreteerd en omvatten expertisegebieden zoals stedenbouw,
architectuur, landschapsarchitectuur, planologie, sociale
geografie, geschiedenis, antropologie, filosofie, kunst, natuurkunde, kunstmatige intelligentie, sociaal ontwerp, landbouw,
milieuwetenschappen, bestuurskunde en meer.
2. Een team bevat tenminste een ruimtelijk ontwerper. Deze
partij is de hoofdverantwoordelijke voor de inzending, tevens
contactpersoon en eerste aanspreekpunt van de uitschrijver
gedurende de hele open oproep.
3. Deelname van studenten is mogelijk op voorwaarde dat zij
onderdeel zijn van het team, dat tevens begeleiding aan deze
studenten biedt.
4. Deelnemers kunnen niet in meerdere teams deelnemen.
5. Het is geen van de deelnemende partijen toegestaan om
zich gedurende het verloop van de open oproep te laten vervangen door anderen, tenzij de uitschrijver hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. De uitschrijver kan aan deze
toestemming voorwaarden verbinden.
6. Deelname aan de tweede ronde is uitsluitend mogelijk op
uitnodiging van de uitschrijver.
7. De indieners blijven zelf eigenaar van hun eigen voorstel over de Open Oproep en voor de ambitie van de EFL
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Stichting om het thema breed te agenderen worden diverse
mediakanalen ingezet. Over de inhoud van de inzendingen
uit de eerste ronde wordt een journalistiek verslag gemaakt
om daarmee het onderwerp nog breder onder de aandacht te
brengen.
8. Uit de inzendingen worden maximaal zes teams geselecteerd voor de tweede ronde.
9. Deelnemers kunnen hun team in de tweede ronde uitbreiden. Het team van beoordelaars kan hiertoe aanbevelingen
doen.
Inzendingsvoorwaarden

Een inzending voor de eerste ronde bestaat uit:
1. Een schriftelijk document, met daarin:
- een algemene reflectie op het onderwerp klimaat		
rechtvaardigheid en de effecten daarvan op de samenleving
en de fysieke omgeving op maximaal 3 A3’s,
-beeldmateriaal ter ondersteuning van het idee (images,
video, animation),
- een introductie van het team met cv’s van de deelnemers
en relevant werk.
2. Samenvatting en afbeelding
Een korte beschrijving van de kern van het voorstel in maximaal 250 woorden in word-bestand plus één kenmerkende
afbeelding in JPEG-formaat, maximaal 5 MB.
Deze informatie dient uitsluitend voor intern gebruik. Gebruik voor communicatiedoeleinden alleen in overleg met de
inzender.
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De pitch voor de tweede ronde bestaat uit:
1. Een pitch, met daarin:
- een introductie op het onderzoeksvoorstel op hoofdlijnen,
met suggesties voor de te onderzoeken casestudy en of de
locatie waaraan het team wil gaan werken,
-een concept werkplan voor een periode van 12 maanden
met het beoogde eindresultaat (op hoofdlijnen,
2. Samenvatting en afbeelding
Een korte beschrijving van de kern van het voorstel in maximaal [250] woorden in word-bestand plus één kenmerkende
afbeelding in JPEG-formaat, maximaal 5 MB.
Deze informatie dient uitsluitend voor communicatiedoeleinden.
Beoordelingscriteria

Toetsing
In beide rondes van de open oproep toetst de EFL Stichting
of de inzendingen correct en tijdig ingediend zijn en of zij
voldoen aan de overige gestelde voorwaarden. Inzendingen
die niet of slechts gedeeltelijk voldoen aan de gestelde voorwaarden worden in beginsel ongeldig verklaard en uitgesloten van verdere beoordeling. Het besluit hiertoe wordt genomen door de EFL Stichting.
Beoordeling
In beide rondes van de open oproep beoordeelt het team van
beoordelaars de wijze waarop de inzendingen ingaan op de
opgave en de daarbij geformuleerde aandachtspunten, gelet
op de beoordelingscriteria.
In de eerste ronde selecteert het team van beoordelaars
maximaal zes teams voor deelname aan de tweede ronde.
Aan hen wordt in de tweede ronde gevraagd hun inzending
uit te werken en hun ideeën voor het vervolgonderzoek in een
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pitch toe te lichten aan het team van beoordelaars.
In de tweede ronde wijst het team van beoordelaars maximaal drie winnaars aan. Daarmee wordt het open oproepdeel
afgerond.

De volgende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling
van de inzendingen:
Eerste ronde:
- de visie op klimaatrechtvaardigheid in relatie tot de omgeving
- de transdisciplinaire kracht van het team
- de gekozen ruimtelijke expressie (mag ook een referentie
zijn)
Tweede ronde:
- de overtuigingskracht van het voorstel
- de originaliteit van de aanpak en het werkplan
- de mate waarin het voorstel toepasbaar is
De volgorde van de criteria is willekeurig en er wordt gewerkt
met een evenwichtige integrale totaalbeoordeling.
Het team van beoordelaars komt tot een unaniem oordeel.
Het staat het team van beoordelaars vrij om zowel algemene
als specifieke aanbevelingen te doen voor uitwerking van de
inzendingen in de tweede ronde dan wel voor het vervolg op
de open oproep.
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