Resolució d'adjudicació de la segona edició del Concurs d'Idees Transition Cities 2016
València a 27 de desembre de 2016
La Fundació InnDEA València notifica, per la present, la resolució final de la segona edició del
Concurs d'Idees de 2016 del projecte Transition Cities convocat el passat 12 de desembre de
2016.
Una vegada rebudes les diferents propostes per a la segona edició del Concurs d'Idees 2016
del projecte Transition Cities, en funció dels criteris d'avaluació indicats a les bases del concurs:
innovació social, impacte en la mitigació/adaptació al canvi climàtic, relació amb els reptes
proposats, contingut tècnic i experiència prèvia, les idees preseleccionades per a participar en
la Fase de Selecció Final consistent en una entrevista personal foren:

Categoria “Service Innovation Grant”:





EE+
Tourist-Verd
Azoteas Verdes
Eco-Mmotion

Categoria “Experiment”:





Valensun
Kien-Mou
Contenedor Solar
Pared Radiante

El dia 27 de desembre en Las Naves, Espai d’Innovació i Creació en el C/Joan Verdeguer 16,
46024 València, els preseleccionats tingueren una entrevista personal amb representants de
la Fundación InnDEA València on van tenir l'oportunitat de defensar les seues propostes i de
contestar les preguntes del jurat.
Una vegada finalitzada la ronda d’entrevistes, el Jurat composat pel Coordinador de l'Equip
Tècnic de la Fundació InnDEA València, Javier Ibáñez, i pel tècnic en gestió de projectes
d’innovació de la Fundació InnDEA València, Julián Torralba, es va reunir per prendre la decisió
final dels projectes guanyadors tenint en compte els criteris següents:
Innovació social (20%), on s'ha considerat:



Perfil Social del Sol·licitant: valoració de la informació reflectida en el “Perfil Social del
Sol·licitant”
Perfil Social de la proposta: valoració de la informació inclosa en l'apartat “Innovació Social” de
la memòria tècnica.



Impacte en la mitigació/adaptació al canvi climàtic (40%)
Valoració dels indicadors inclosos en la memòria tècnica, així com els resultats esperats.
Relació amb els reptes proposats (15%)
Contingut tècnic innovador (15%)
Experiència prèvia (10%)

Després de la reunió, les idees guanyadores del concurs foren
Categoria SIG
 EE+
 Tourist Verd
Categoria Experiment
 Contenedor Solar

Les puntuacions obtingudes després de la reunió del jurat queden recollides en l'”Acta Final
de la segona edició del Concurs d'Idees Transition Cities 2016”, aquesta acta es troba a la seu
de la Fundació InnDEA València.

Rafael Monterde
Director General

