Warszawa, dn. 6.05.2022 r.
PROTOKÓŁ
Oceny prac konkursowych Urban_In. Miasto dla każdego. Młodzi Pasjonaci.
W dniu 31.03.2022 r. o godz. 23:59:59 zakończony został nabór prac w konkursie
Urban_In. Miasto dla każdego. Młodzi pasjonaci.
Zgłoszonych zostało 138 prac konkursowych, w tym w poszczególnych
kategoriach:
● Miasto zielonej transformacji: 82
● Miasto dostępne: 46
● Miasto odporne na kryzysy: 10
Ocena zgłoszonych prac przebiegała w 3 etapach:
1. Ocena formalna przez Sekretariat konkursu
2. Indywidualna ocena merytoryczna przez członków/inie Kapituły
konkursowej
3. Posiedzenie Kapituły konkursowej
Ad. 1. Ocena formalna
Ocena formalna dokonana była przez Sekretariat konkursu, zgodnie z kartą oceny
formalnej stanowiącą załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu. W ramach oceny:
●
●

17 prac nie przeszło pozytywnie oceny formalnej
121 prac przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało zakwalifikowanych do
oceny merytorycznej

Ad. 2. Indywidualna ocena merytoryczna
Indywidualna ocena merytoryczna dokonana była przez członków/inie Kapituły
konkursu, w składzie:
1. Joanna Śliz - przewodnicząca Kapituły
2. Iwona Gawrycka - członkini Kapituły
3. Joanna Erbel - członkini Kapituły
4. Hubert Barański - członek Kapituły
5. Katarzyna Ner - członkini Kapituły
6. Magdalena Skwarska - członkini Kapituły
7. Kamila Jankowska - członkini Kapituły
8. Tomasz Ferenz - - członek Kapituły
Kapituła dokonywała oceny prac na podstawie kryteriów merytorycznych,
stanowiących załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Na podstawie ocen Kapituły stworzony został ranking punktowy najlepiej
ocenionych prac. Ze względu na bardzo dużą rozbieżność w ilości zgłoszonych
prac w poszczególnych kategoriach zdecydowano o przyjęciu kryterium, które
decydowało o zakwalifikowaniu do drugiego etapu oceny i było nim uzyskanie
przez pracę min. średniej 3,5 (max 5) liczonej na podstawie ocen Kapituły.
Na podstawie oceny merytorycznej (ranking najlepszych prac) zakwalifikowało się
35 prac konkursowych, w tym w poszczególnych kategoriach:
● miasto zielonej transformacji - 19 prac
● miasto dostępne - 14 prace
● miasto odporne na kryzysy - 2 prace

Ad. 3. Posiedzenie Kapituły konkursowej
W dn. 6.05.2022 r.odbyło się zdalne posiedzenie Kapituły konkursu, w której wzięło
udział 8 członków Kapituły oraz przedstawicielka Realizatora konkursu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Joanna Śliz - przewodnicząca Kapituły
Iwona Gawrycka - członkini Kapituły
Joanna Erbel - członkini Kapituły
Hubert Barański - członek Kapituły
Katarzyna Ner - członkini Kapituły
Magdalena Skwarska - członkini Kapituły
Kamila Jankowska - członkini Kapituły
Tomasz Ferenz - - członek Kapituły
Zuzanna Jakubik - przedstawicielka Realizatora konkursu

Posiedzenie zostało nagrane.
NAGRODY:
Komisja dyskutowała nad najlepiej ocenionymi pracami w ramach oceny
indywidualnej oceny merytorycznej, a następnie odbyło się jawne głosowanie.
Kapituła konkursu przyznała:
Miasto zielonej transformacji:
I miejsce - Hubert Kubiak, praca “Zielona Mosina”; nagroda 2000 zł netto;
(głosy: 8x tak)
II miejsce: - Kamila Klaudia Motyka, praca “Deszczowy Pawilon” ; nagroda 1500 zł
netto;
(głosy: 7 x tak, 1x wstrzymany głos)
III miejsce - Bartosz Piotr Bilski, praca “Zielone, społeczne dziedzińce”; nagroda
1000 zł netto ; (głosy: 5 x tak, 3 x nie)

Miasto dostępne:
I miejsce - Kornelia Gabriela Markuszewska, praca “Lubań jako miejsce dostępne
dla wszystkich”; nagroda 2000 zł netto;
(głosy: 8x tak)
II miejsce - Laura Maria Antonowicz, praca “Rybnik wszechdostępny”; nagroda
1500 zł netto; (głosy: 8x tak)
III miejsce - Natalia Suchowolak oraz Karolina Doniec, praca “TYKNIJ TO”; nagroda:
1000 zł netto; głosy (7x tak, 1x nie)

Miasto odporne na kryzysy:
I miejsce - Sandra Mirecka, Tymoteusz Piotr Uzarczyk oraz Sandra Samanta
Nowakowska, praca “Warszawski Dzień Sąsiedzkich Odwiedzin”; nagroda 2000 zł
netto; (głosy: 8x tak)
II miejsce - BRAK
III miejsce - Szymon Dałek, Kinga Garstka oraz Maciej Mizerski, praca
“Autonomiczny sanitariusz”, nagroda 1000 zł netto; (głosy: 7x tak, 1x nie)
Kapituła konkursu, w drodze głosowania, zgodnie (8x tak) zdecydowała o nie
przyznawaniu II miejsca w kategorii “Miasto odporne na kryzysy”.
Kapituła, w drodze głosowania, większością głosów zdecydowała o przyznaniu
wyróżnień dla 2 prac konkursowych:
WYRÓŻNIENIA:
Miasto zielonej transformacji:
Wyróżnienie - Martyna Niedziela, praca “Myśl globalnie, działaj lokalnie”, nagroda
750 zł netto; (głosy 7x tak, 1x wstrzymany głos)
Miasto dostępne:
Wyróżnienie - Szymon Mazaraki oraz Eliza Annovi, praca “Przedsiębiorstwa
społeczne szansą na zwiększenie dostępności miasta”; nagroda 750 zł netto (głosy
5x tak, 3x wstrzymany głos)

Ocena prac konkursowych przez Kapitułę Konkursu jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie. Decyzje Kapituły Konkursu nie stanowią decyzji
administracyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs został zorganizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
a zrealizowany przez Uniwersytet SWPS.

Protokół podpisała
Przewodnicząca Kapituły - Joanna Śliz
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

