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GOING DIGITAL AWARDS
IN INFRASTRUCTURE

Nominujte svůj projekt na ocenění Going Digital 2021 v infrastruktuře!

Často kladené dotazy

Co se skrývá pod názvem ocenění Going Digital 2021 v infrastruktuře?
Jedná se o největší a nejprestižnější platformu k ocenění vynikajících infrastrukturních projektů, díky kterým se
náš svět stává lepším místem. Od roku 2004 program ocenění Going Digital uznává mimořádnou práci organizací,
které pomáhají udržet a rozvíjet světovou infrastrukturu prostřednictvím navrhování, inženýrství, výstavby, provozu
a realizace projektů.
Jak program ocenění Going Digital 2021 funguje?
Projekty jsou po odevzdání hodnoceny panely nezávislých odborníků v odvětví, kteří do srpna vyberou z každé
z 19 kategorií 3 finalisty. Tito finalisté budou vyzváni, aby vytvořili nahrávky svých projektových prezentací, které
budou následně vysílány publiku po celém světě. Toto publikum zahrnuje odborníky v oboru infrastruktury, porotce
a mezinárodní zástupce médií. Porota následně učiní konečné rozhodnutí o vítězích v každé kategorii, kteří
budou vyhlášeni v celosvětovém přenosu slavnostního předávání ocenění, a to poslední den konference Year In
Infrastructure 2021.
Jak dlouho trvá vyplnit podací formulář?
Doporučujeme, aby uživatelé věnovali vyplňování celého přihlašovacího formuláře alespoň týden. Proč tak dlouho?
Každá přihláška obsahuje významné množství informací, protože, aby je mohli adekvátně posoudit, potřebují porotci
znát celý rozsah i detaily jednotlivých projektů. Shromáždění informací o projektu, obrázků a doplňkových souborů
může zabrat více času než skutečné vyplnění formuláře.
Mohu si svou přihlášku uložit a vrátit se k formuláři později?
Rozhodně. Když se přihlásíte a začnete vyplňovat podací formulář online, budete jej moci uložit, odhlásit se a znovu
se přihlásit, až budete mít čas. Můžete využít stránku Nominační proces na adrese YII.Bentley.com/Awards.
Mohu odeslat přihlášku v jiném jazyce, než je angličtina?
Ano, nominaci lze předložit v některém z následujících 11 jazyků: čínština, čeština, francouzština, němčina, italština,
japonština, španělština, korejština, polština, portugalština a ruština. Při registraci na přihlašovacím webu si můžete
vybrat jazyk, který preferujete.
V jakých kategoriích se v roce 2021 soutěží?
•
•
•
•
•
•
•
•

Mosty
Budovy a areály
Digitální města
Digitální výstavba
Geotechnické inženýrství
Rozvoj pozemků a stavenišť
Výroba
Důlní a námořní stavební inženýrství

•
•
•
•
•

Výroba elektrické energie
• Inženýrské sítě a telekomunikace
Správa informací o realizaci projektů • Výkonnost inženýrských sítí
a průmyslových aktiv
Železnice a přeprava
Modelování reality
• Úpravny vody a čistírny
Výkonnost silničních
odpadních vod
a železničních aktiv
• Sítě pro pitnou vodu, odpadní
• Silnice a dálnice
a dešťovou vodu
• Stavební inženýrství

Mohu odeslat stejný projekt do více kategorií?
Ne, jeden projekt může soutěžit pouze v jedné kategorii. Můžete ale odeslat libovolné množství různých projektů
ve stejné kategorii nebo různých kategoriích.
Jakým způsobem se projekty hodnotí?
Nezávislá skupina porotců vybere 3 nejlepší projekty z každé kategorie, jejichž autoři získají pozvání na prezentaci
svých projektů na konferenci Year in Infrastructure a stanou se finalisty. Porota zhodnotí každý projekt podle
následujících kritérií:
• Poskytnutá kvantitativní, měřitelná, číselná data (kde je to potřeba)
• Projekt je udržitelný, a to ekonomicky i environmentálně
• Bylo prokázáno inovativní využití technologie za účelem dosažení cílů projektu
• Došlo k překonání výzev bez ohledu na velikost projektu
• Využití informačního modelování a digitálních inovací s cílem vytvořit plně integrované projekty za účelem
vybudování inteligentní infrastruktury
Jak mohu začít s přihláškou?
Navštivte stránky pro nominace, vytvořte přihlašovací jméno a proveďte tři kroky: 1) vyplňte online nominační
formulář, 2) nahrajte minimálně 3 obrázky vašeho projektu ve vysokém rozlišení a také veškerá doprovodná videa
a 3) přečtěte si a přijměte podmínky smlouvy o účasti.
Podívejte se na video, které vám osvětlí postup odevzdání přihlášky během pouhé chvilky!

Další informace o zasílání nominací a popisech jednotlivých
kategorií najdete na adrese: YII.Bentley.com/Awards

