2021

GOING DIGITAL AWARDS
IN INFRASTRUCTURE

Zgłoś swój projekt do konkursu Going Digital Awards in Infrastructure 2021!

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest konkurs Going Digital Awards 2021
2021?
?
Jest to największa i najbardziej prestiżowa platforma służąca do wyróżniania wybitnych projektów
infrastrukturalnych, które czynią nasz świat lepszym. Od 2004 roku w ramach konkursu Going Digital Awards
wyróżniane są wyjątkowe realizacje organizacji, które pomagają utrzymać i rozwijać światową infrastrukturę poprzez
projektowanie, inżynierię, budowę, eksploatację i realizację projektów.
Jak działa konkurs Going Digital Awards 2021
2021?
?
Po zgłoszeniu projekty są oceniane przez niezależnych ekspertów branżowych. Do sierpnia z każdej z 19 kategorii
wybiera się 3 finalistów. Finaliści będą musieli nagrać prezentacje projektów, które zostaną przedstawione globalnej
publiczności profesjonalistów w dziedzinie infrastruktury, jury i mediom międzynarodowym. Następnie jurorzy podejmą
ostateczną decyzję i wybiorą zwycięzców z każdej kategorii. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas globalnej
transmisji z ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się ostatniego dnia Konferencji Year In Infrastructure 2021.
Ile zajmuje wypełnienie formularza zgłoszeniowego?
Zalecamy, aby użytkownicy poświęcili co najmniej tydzień na wypełnienie całego formularza zgłoszeniowego.
Dlaczego trwa to tak długo? W każdym zgłoszeniu znajduje się znaczna ilość informacji, ponieważ jurorzy muszą
zapoznać się z pełnym zakresem i szczegółami każdego projektu, aby móc je odpowiednio ocenić. Gromadzenie
informacji o projekcie, obrazów i plików uzupełniających może być bardziej czasochłonne niż wypełnienie samego
formularza.
Czy mogę zapisać moje zgłoszenie i powrócić do niego w innym czasie?
Oczywiście. Po zalogowaniu się i rozpoczęciu wypełniania zgłoszenia online użytkownik będzie miał możliwość jego
zapisania, wylogowania się i zalogowania ponownie w dowolnym momencie. Dostęp do strony procesu składania
zgłoszenia można uzyskać pod adresem: YII.Bentley.com/Awards.
Czy mogę przesłać zgłoszenie w języku innym niż angielski?
Tak — zgłoszenie można przesłać w jednym z 11 następujących języków: chińskim, czeskim, francuskim, niemieckim,
włoskim, japońskim, hiszpańskim, koreańskim, polskim, portugalskim i rosyjskim. Podczas rejestracji na stronie
przesyłania zgłoszeń można wybrać język.
Jakie są kategorie na rok 2021?
•
•
•
•
•
•
•
•

Mosty
Budynki i zespoły budynków
Cyfrowe miasta
Cyfrowe budownictwo
Inżynieria geotechniczna
Zagospodarowanie terenu
Produkcja
Górnictwo i inżynieria morska

• Wytwarzanie energii
• Zarządzanie informacją o realizacji
projektu
• Kolej
• Modelowanie rzeczywistości
• Wydajność drogowego i kolejowego
majątku trwałego
• Drogi i autostrady

• Inżynieria budowlana
• Infrastruktura sieciowa
• Wydajność majątku trwałego
infrastruktury sieciowej i przemysłowej
• Zakłady uzdatniania wody
i oczyszczalnie ścieków
• Systemy wodociągowe, kanalizacyjne
i burzowe

Czy mogę zgłosić ten sam projekt w więcej niż jednej kategorii?
Nie, projekt może zostać zgłoszony tylko w jednej kategorii. Można jednak zgłosić dowolną liczbę różnych projektów
w tej samej kategorii lub różnych kategoriach.
W jaki sposób są oceniane projekty?
Niezależny zespół jurorów wybierze najlepsze 3 projekty z każdej kategorii. Ich autorzy zostaną zaproszeni do
zaprezentowania ich podczas konferencji Year in Infrastructure jako finaliści. Jurorzy ocenią każdy projekt według
następujących standardów:
• Dostarczenie ilościowych, wymiernych danych liczbowych (w stosownych przypadkach)
• Przedstawienie zrównoważonego planu realizacji, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym
• Zademonstrowanie innowacyjnego wykorzystania technologii w celu zrealizowania celów projektu
• Radzenie sobie z wyzwaniami niezależnie od wielkości projektu
Wykorzystanie modelowania informacji oraz innowacji cyfrowych w celu stworzenia w pełni zintegrowanych
projektów stanowiących inteligentną infrastrukturę
Jak rozpocząć pracę nad zgłoszeniem?
Odwiedź stronę do przesyłania zgłoszeń, utwórz login i postępuj według poniższych trzech kroków: 1) Wypełnij
formularz zgłoszeniowy online, 2) Prześlij co najmniej 3 zdjęcia projektu w wysokiej rozdzielczości oraz filmy,
a następnie 3) Przeczytaj i zaakceptuj warunki umowy uczestnictwa.
Obejrzyj film, aby w ciągu jednej minuty zrozumieć proces składania zgłoszeń!

Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu przesyłania
zgłoszeń i opisów kategorii, odwiedź stronę internetową:
YII.Bentley.com/Awards

