Pravidla soutěže Adapterra Awards 2020
Aktualizace

1. Pořadatel soutěže a odborný partner
Soutěž Adapterra Awards organizuje Nadace Partnerství ve spolupráci s Integra Consulting
jako odborným partnerem.
2. Téma soutěžních projektů
Tématem soutěže jsou již realizované projekty adaptačních opatření na změnu klimatu.
Soutěž má čtyři kategorie. Přihlašovatelé si zvolí a do přihlášky uvedou kategorii, do které dle
jejich názoru projekt patří:


Volná krajina



Zastavěné území



Pracovní prostředí



Náš domov

3. Přihlašovatelé projektů
Projekt může přihlásit jednotlivec i organizace, který/á je/jsou v některém z následujících
vztahů k projektu: vlastník, investor, realizátor, projektant. Realizátoři a projektanti k přihlášce
připojí souhlas vlastníka.
4. Přihlášení do soutěže
Přihlášku je potřeba odeslat do 27. dubna 2020 (do 23:59). Přihláškou se rozumí projekt
zpracovaný prostřednictvím webu soutěže včetně příloh podstatných pro posouzení
projektu (pozn.: způsob zpracování i počet příloh závisí na typu projektu). Přihlášku
přijímáme pouze v elektronické podobě prostřednictvím www.adapterraawards.cz.
Po uzávěrce 27. 4. 2020 zkontrolujeme správnost přihlášky a všechny přihlášené projekty,
které splňují podmínky, zveřejníme nejpozději 1. 5. 2020.
5. Autorská práva
Autoři přihlášek mají ponechána neomezená autorská práva k zaslaným projektům.
Odesláním přihlášky však propůjčují Nadaci Partnerství právo používat, publikovat a
kopírovat poskytnuté informace a materiály pro databázi příkladů z praxe, katalog
konference a propagační účely soutěže.

6. Účast projektu v jiných soutěžích
Účast a případné získané ocenění v jiných soutěžích není překážkou v účasti v soutěži
Adapterra Awards, zaznamenejte ji však do přihlášky. Také projekty, které se zapojily do
soutěže Adaptační opatření roku 2015/2016 se mohou přihlásit do soutěže Adapterra
Awards. Projekty, které se účastnily Adapterra Awards roku 2019, ale nebyli oceněni, se
mohou účastnit opětovně.
7. Výběr finálových a vítězných projektů
Pořadatel soutěže volí odbornou porotu, která vybere nejlepší projekty postupující do užšího
výběru - finále, maximální počet postupujících projektů je 25, pokud porota neshledá kvalitu
projektů dostatečnou, může vybrat méně postupujících projektů. O postupu do finále
přihlašovatele informujeme 31. července 2020.
Porota z finálových projektů vybere vítěze v jednotlivých kategoriích (volná krajina, zastavěná
území, pracovní prostředí, náš domov), za každou kategorii jednoho. Vítězové určení
odbornou porotou mohou získat ceny od sponzorů. Rozhodnutí poroty je konečné a není
proti němu odvolání. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo neudělit část cen, případně
žádnou cenu, pokud porota neshledá kvalitu předložených projektů za dostatečnou (tzn.
přihlášené projekty řeší danou problematiku běžnými postupy či metodami, které nepřináší
žádnou novou hodnotu, inspiraci a inovativní řešení).
Všechny finálové projekty se navíc zúčastní on-line hlasování veřejnosti, které proběhne od 4.
8. 2020 do 30. 9. 2020 na webu adapterraawards.cz. Poslední týden hlasování 24. 9. – 30. 9.
2020 je tajný. Projekt s nejvíce hlasy vyhraje Cenu sympatie.
Šestou Cenu Prahy obdrží nejlépe hodnocený projekt na území hlavního města Prahy.
Hodnocení určuje odborná porota.
8. Hlavní kritéria výběru projektu


Význam řešeného klimatického rizika a potřeba jeho řešení z hlediska očekávaného
vývoje klimatu v ČR



Systémový přístup k řešení problému: robustní řešení - řešení funguje v různých
situacích; flexibilní řešení a adaptivní řízení: flexibilita a možnost úprav dle vývoje
klimatu



Vícenásobné adaptační efekty (sucho, povodně apod.)



Vedlejší pozitivní efekty a rizika (sociální, ekonomické, popř. mitigační efekty)



Vlivy na životní prostředí (negativní a pozitivní) a širší ekosystémové služby



Replikovatelnost řešení, která může inspirovat ostatní k realizaci obdobného
adaptačního opatření

9. Vyhlášení výsledků, ceny a odměny pro vítězné projekty
Vítězné projekty budou zveřejněny na slavnostním vyhlášení 4. 11. 2020 v Praze.
Vítěz v kategorii Volná krajina, kterého určí odborná porota, obdrží Cenu Nestlé ve výši
100.000 Kč.
Zástupci všech vítězných projektů (4 vítězové kategorií, vítěz Ceny Prahy a vítěz Ceny
sympatie) dostanou možnost se zúčastnit zahraniční exkurze za příklady dobré praxe
adaptačních opatření na změnu klimatu, která se uskuteční na jaře 2021.
10. Harmonogram soutěže
4. 2. – 27. 4.. 2020 – přihlašování projektů do soutěže
31. 7. 2020 – zveřejnění projektů postupujících do finále
4. 8. - 30. 9. 2020 – on-line hlasování veřejnosti o Cenu sympatie
4. 11. 2020 – konference a slavností vyhlášení výsledků

