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Reglement
Merwede wordt dé nieuwe stadswijk in Utrecht. We willen plekken in het
ontwikkelgebied meer gebruikswaarde geven door middel van verbinding. Op dit moment kun je nog niet dwars door het gebied heen. Mensen
moeten nu veelal omlopen of omfietsen. Daarom willen we graag op
korte termijn een oost-west route in het gebied introduceren.
Artikel 1. Challenges eigenarencollectief Merwede
1. In 2019 wordt vanuit het eigenarencollectief Merwede een challenge uitgeschreven
voor het realiseren van een (tijdelijke) Oost-West verbinding in de toekomstige stadswijk
Merwede.
2. Het eigenarencollectief Merwede bestaat uit Janssen de Jong Projectontwikkeling, BPD,
AM, Synchroon, Boelens de Gruyter, Roundhill G&S Vastgoed, Greystar, Lingotto, VVE
Merwede en Gemeente Utrecht.
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3.

4.

Eén van de keuzes is om Merwede te laten functioneren als proeftuin voor gezond stedelijk leven. Daarom is in het ontwerp voor de Merwede ideeën-challenge nadrukkelijk
ruimte voor innovaties op het gebied van mobiliteit, energie, gezondheid, sociale duurzaamheid en milieu. Doel is het ontwikkelgebied beter toegankelijk maken en daarmee
aantrekkelijker voor (huidige) bezoekers
De prijs wordt uitgereikt op zaterdag 22 juni 2019 aan het beste idee om Oost-Merwede
met West-Merwede te verbinden. Het is een ideeën-challenges. Dat houdt in dat we op
zoek zijn naar een idee/ontwerp maar de uitwerking en de uitvoering van het idee nog
kunnen worden gewijzigd.

Artikel 2. Deelnemers
1. Deelname staat open voor iedereen.
2. Zowel natuurlijke- als rechtspersonen kunnen deelnemen aan de prijsvraag.
3. Deelname in groepen is mogelijk. Het prijzengeld wordt aan de hoofddeelnemer uitgekeerd. Alle groepsleden dienen zich in te schrijven.
4. Uitgesloten van deelname aan deze challenges zijn zij die verbonden zijn aan de challenges via inkomen of bij de uitvoering. Oftewel ‘directbetrokkene’/ degenen die direct
bij de organisatie zijn betrokken of hun vertegenwoordigers.
Artikel 3: Indienen van ideeën
1. Het eigenarencollectief Merwede stelt een tijdvak vast waarbinnen inzendingen kunnen
worden ingediend. Na de deadline kunnen geen ideeën meer worden ingezonden.
2. De sluitingsdatum voor inzendingen is zondag 9 juni.
3. Indienen van ideeën is uitsluitend mogelijk via de mail info@merwede.nl
4. Een deelnemer mag maximaal 3 ideeën inzenden.
5. De uitwerkingsvorm is vrij en bij voorkeur beeldend en bondig (maximaal 3 A4-pagina’s).
6. De inzending is een Pdf-bestand (klik hier voor een online PDF converter), png of filmpje
van maximaal 10 MB groot.
7. Een inzending wordt ingediend via de mail samen met het inschrijfformulier dat online
beschikbaar is.
8. Te laat of op andere wijze ingediende ideeën dan hierboven beschreven zijn uitgesloten
van deelname.
9. Na succesvolle verzending ontvang je direct een bevestiging per mail. Zo niet, stuur dan
zo snel mogelijk vóór de deadline een e-mail naar marjolein@unchainthetigers.nl
10. Het is niet mogelijk om jouw idee na inzending te vervangen en/of aan te passen.
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Artikel 4: Jury en wijze van jurering
1. Het eigenarencollectief Merwede stelt een jury samen van vijf leden.
2. De leden van de jury mogen niet betrokken zijn of zijn geweest bij de challengesinzendingen.
3. Alle inzendingen worden online gezet (op www.merwede.nl) waarna het publiek online
haar stem uitbrengt. Op deze manier wordt er een voorselectie gemaakt van de vijf
finalisten (publieksfavorieten).
4. De jury maakt een kort juryrapport op van de vijf finalisten dat inhoudelijk toereikend
onderbouwd is.
5. Op basis van het juryrapport mogen de vijf finalisten hun idee verder uitbouwen en
toelichten tijdens de finale.
6. Tijdens de finale pitcht elke finalist zijn/haar idee in maximaal 6 minuten.
7. De finale vindt plaats op 22 juni 17.00 – 18.00 uur in de foyer van Kanaal30 (Kanaalweg
30, Utrecht). De finalisten dienen hierbij aanwezig te zijn, omdat zij het idee pitchen voor
de jury.
8. De jury beoordeelt de challenges-inzendingen aan de hand van de criteria opgenomen
op www.merwede.nl/challenge
9. De jury heeft de mogelijkheid om in haar oordeelsvorming weging aan te brengen in de
criteria. De beoordelingscriteria kun je vinden www.merwede.nl/challenge/beoordelingscriteria. Alle inzendingen worden vervolgens via die weging beoordeeld.

Artikel 5: Prijzen en proces
1. Het prijzengeld is in totaal €2.500,- inclusief btw en wordt uitsluitend uitgekeerd aan de
winnaar.
2. Wanneer je bij de vijf finalisten hoort, word je uitgenodigd voor de finale. Je maakt dan
kans op €2.500,-. De prijs is vrij te besteden en zodoende niet gekoppeld aan de uitvoering van het winnende idee.
3. Uiterlijk woensdag 19 juni 2019 worden de vijf finalisten bekendgemaakt.
4. De prijs wordt uitgereikt aan de indiener van het idee tijdens de prijsuitreiking op
zaterdag 22 juni 2019. Wanneer je niet aanwezig kunt zijn op 22 juni 2019, kun je geen
aanspraak maken op de prijzen.
5. Naast de finalisten zijn ook de overige deelnemers van de challenge van harte uitgenodigd voor de finale op zaterdag 22 juni 2019.
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Artikel 6: intellectueel eigendom
1. Alle challenges-inzendingen blijven eigendom van de deelnemer.
2. Het winnende idee wordt eigendom van het eigenarencollectief Merwede. Een samenwerking met de winnaar is mogelijk maar niet verplicht vanuit zowel deelnemers als het
eigenarencollectief Merwede.
3. Tenzij schriftelijk (per e-mail) bezwaar kenbaar gemaakt wordt, kunnen alle prijsvraaginzendingen openbaar gepubliceerd worden. Mocht u bezwaar hebben, dan is deelname niet langer mogelijk.
4. Indien een challenges-inzending is aangemerkt door het eigenarencollectief Merwede
om verder uit te werken, dan gebeurt dit in overleg op initiatief van het eigenarencollectief Merwede.
Uitvoering 7: uitvoering van idee
1. Het is een ideeën-challenges, dat houdt in dat we in eerste instantie uitsluitend opzoek
zijn naar een tof idee.
2. De uitvoering moet er zeker komen, maar de winnaar van deze challenge is niet per
definitie de uitvoerende partij.
3. Nadat de Merwede ideeën-challenge is afgerond wordt samen met het eigenarencollectief Merwede gekeken naar een mogelijke samenwerking met de winnaar van de
challenge, voor het uitvoeren van het idee. De uitvoerende partij is nader te bepalen.
4. Er is een mogelijkheid tot samenwerking met de winnaar tot het uitvoeren van het idee,
maar dat ligt aan de kosten, wetgeving en uitvoerbaarheid.

Artikel 8: Slotbepaling
1. Dit reglement wordt aangehaald als “Merwede ideeën-challenges”.
2. Dit reglement treedt in werken op het eerste moment dat de prijsvraag open staat.
maar dat ligt aan de kosten, wetgeving en uitvoerbaarheid.

