GeoSpatial Awards Reglement 2020-2021
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren AM/FM-GIS BELUX vzw en FLAGIS vzw de
GeoSpatial Awards. Ze worden verder in dit reglement de Organisatoren genoemd.
Deze editie gebeurt in nauw overleg en samenwerking met BeGeo (https://www.begeo.be).
Artikel 1: Doel
De GeoSpatial Awards hebben enerzijds als doel professionele initiatieven te belonen waarin
geo(informatie) een belangrijke rol speelt. Dit kan zowel een volledig uitgewerkt project zijn, een
prototype of een goed onderbouwd innovatief idee. De initiatieven kunnen zowel een volledige
professionele GIS implementatie omvatten, een innovatieve manier van inwinnen of verzamelen van
geo-informatie, een component binnen een applicatie waar geo een belangrijke rol speelt,
samenwerkingsverbanden om de "geospatial awareness" in een regio of bedrijfssector te
verbeteren, enz. Zowel de kleinste applicatie als het grootste project kan zich kandidaat stellen. Er
worden in de categorie voor professionele initiatieven twee awards voorzien. Een award voor
professionele initiatieven uit de bedrijfswereld en een award voor professionele initiatieven uit de
overheid. Projecten ingediend uit de onderzoeksinstellingen of universiteiten die niet gekoppeld zijn
aan een afgewerkte masterproef, bachelorproef of doctoraat worden aanzien als professionele
initiatieven uit de bedrijfswereld.
Anderzijds is het doel van de Geospatial Awards een eindwerk te belonen waarin
geo(informatie) een belangrijke rol speelt. Dit kan een onderzoek zijn waar ruimtelijke informatie
gebruikt wordt om een ruimtelijk vraagstuk op te lossen, waar een workflow wordt opgezet om
de kwaliteit van ruimtelijke informatie te verbeteren, een innovatieve inwinningsmethode, een
nieuwe datastructuur, enz.
Het eindwerk kan zowel een bachelorproef, een masterproef of een doctoraat zijn.
Vragen met betrekking tot het reglement of een kandidatuur kunnen gesteld worden via
geospatialawards@gmail.com
Artikel 2: Awardcategorieën
Er zijn in totaal 4 awards:
1. Beste Eindwerk
Bachelorthesis, masterthesis of doctoraat Alleen eindwerken die tussen 1 april 2018 en 30 juni 2021
ingediend werden, komen in aanmerking.
2. Beste Professioneel Project
Beste professioneel project dat gelanceerd of afgerond werd in 2020 of 2021
3. Publieksprijs
Naar aanleiding van BeGeo komt elke genomineerde zijn project/eindwerk voorstellen tijdens een
online evenement op 19 oktober 2021. Hierna kan het publiek dan zijn stem uitbrengen voor de
"Publieksprijs". De publieksprijs kan zowel aan een eindwerk als aan een professioneel project
uitgereikt worden.
Artikel 3: Evaluatieprocedure
Na een eerste selectie van de ingediende projecten/eindwerken op basis van de
deelnemingsvoorwaarden en selectiecriteria die zijn vermeld in artikel 4 en artikel 5 van dit
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reglement, worden de in aanmerking genomen projecten / eindwerken voorgelegd aan een jury.
Elk ingediend project / eindwerk dat niet beantwoordt aan de deelnemingsvoorwaarden en de
selectiecriteria zal door de jury worden uitgesloten van het verdere verloop van de
evaluatieprocedure.
De jury is samengesteld uit leden die autoriteiten zijn op het gebied van geo-informatietechnologie,
als gebruiker of als aanbieder.
Indien er per categorie meer dan 10 deelnemers zijn zal de jury een voorselectie houden
waarin de 10 beste projecten in elke categorie zullen geselecteerd worden. De selectie gebeurt
op basis van de criteria vermeld in dit artikel.
De beste inzendingen per categorie zullen worden uitgenodigd om hun inzending te verdedigen
met behulp van een “Pecha Kucha” presentatie voorafgaand aan BeGeo. Deze verdediging zal
plaatsvinden in Brussel (Huis van de Landmeter-Expert, Noordstraat 76,1000 Brussel) op 5 oktober
2021.
Na de verdediging beoordeelt de Jury de in aanmerking genomen projecten / eindwerken op basis
van de verschillende evaluatiecriteria en de verdediging. Voor elke categorie (behalve de
publieksprijs) wordt een definitieve rangschikking opgesteld. Op basis van deze
rangschikking wordt een lijst opgesteld van de vijf beste eindwerken en de vijf beste
projecten. Deze tien inzendingen worden de ‘genomineerden’ genoemd.
De ‘genomineerden’ verbinden zich ertoe hun project/eindwerk, als het genomineerd wordt, voor te
stellen
aan
de
hand
van
een
presentatie
in
“Pecha
Kucha”
modus
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Pecha_Kucha tijdens een online evenement, naar aanloop van BeGeo,
op 19 oktober 2021.
De bekendmaking van de winnaar van een award gebeurt op 26 oktober 2021 op BeGeo
tijdens de afsluitende sessie. De genomineerden verbinden zich ertoe aanwezig te zijn op
de prijsuitreiking tijdens BeGeo.
Als een jurylid rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is aan een project/eindwerk (betrokken is
bij het project/eindwerk of de organisatie van het project/eindwerk) zal dit jurylid zich moeten
onthouden van de stemming en jurering voor het betreffende project/eindwerk.
De beslissing van de jury is onherroepelijk en er is geen beroep mogelijk.
De ingediende projecten / eindwerken worden beoordeeld op basis van de volgende
evaluatiecriteria:
1. innovatie/baanbrekendheid
2. (verwachte) resultaten
a. Ofwel economisch potentieel
b. Ofwel verbetering van de werking zowel intern als in relatie tot de klant
3. (verwachte) impact op gebruikers/actoren
Artikel 4: Deelnemingsvoorwaarden en selectiecriteria
Voor de GeoSpatial Awards komen in aanmerking:
1. projecten/eindwerken die overeenkomstig artikel 5 beschreven en ingediend zijn;
2. projecten/eindwerken waarvan de betrokken indiener de Belgische nationaliteit heeft of aan
een Belgische Universiteit of Hogeschool verbonden is;
3. gerealiseerd project / product / techniek of voorstel van project / product / techniek of idee
van project / product / techniek of eindwerk met betrekking tot geo-informatie.
Artikel 5: Vormvereisten voor de kandidaturen
De kandidaturen kunnen worden ingediend tot 12 september 2021 - 23:00u, uitsluitend via het
online registratieformulier op de website van BeGeo. Kandidaten ontvangen een automatisch
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ontvangstbewijs. Kandidaturen die na het vermelde tijdstip worden ontvangen, zullen worden
uitgesloten van het verdere verloop van de procedure.
De kandidaturen worden in het Nederlands of het Frans opgesteld.
Een kandidatuur voor de categorie als eindwerk zal slechts worden geselecteerd voor het verdere
verloop van de evaluatieprocedure, als ze de volgende elementen bevat:
1. Een titel;
2. De namen van de auteurs en hun contactgegevens. Een van de auteurs dient aangesteld
te worden als hoofdindiener. Het contact zal verlopen via de hoofdindiener;
3. Een samenvatting van maximaal 300 woorden;
4. Een beschrijving waarom het eindwerk origineel/ vernieuwend en of innovatief is, in
maximaal
500 woorden;
5. Een beschrijving van de (verwachte) resultaten van het voorgestelde eindwerk, in
maximaal 500 woorden;
6. Een beschrijving van de (verwachte) impact op de gebruikers/actoren van het
voorgestelde eindwerk, in maximaal 500 woorden;
7. Een optionele bijlage met meer gegevens over het eindwerk (vb. het eindwerk zelf).
Er mag naar het volledige eindwerk worden verwezen, in dat geval wordt het ook ingediend.
Een deelnemingsaanvraag voor de categorie als professional zal slechts worden geselecteerd voor
het verdere verloop van de evaluatieprocedure, als ze de volgende elementen bevat:
1. Een titel.
2. De namen van de indieners, hun werkgever, jobtitel en contactgegevens. Een van de
indieners dient aangesteld te worden als hoofdindiener. Het contact zal verlopen via de
hoofdindiener.
3. Een samenvatting van maximaal 300 woorden.
4. Een beschrijving waarom het voorgestelde project origineel/ vernieuwend en of innovatief is,
in
maximaal 500 woorden.
5. Een beschrijving van de ( verwachte) resultaten van het voorgestelde project, in maximaal
500 woorden.
6. Een beschrijving van de impact op de gebruikers/actoren van het voorgestelde project, in
maximaal 500 woorden.
7. Een optionele bijlage met meer gegevens over het project.
De deelnemingsaanvragen dienen via het webformulier te worden opgeladen.
Artikel 6: Bevoegdheden van de jury
De jury is samengesteld uit vertegenwoordigers van de organisatoren, de academische wereld,
de private en de publiek sector.
De juryleden beoordelen de ingediende projecten/eindwerken op basis van de verschillende
evaluatiecriteria in artikel 2, 4 en 5, achter gesloten deur.
Op basis van deze beoordeling stelt de jury een lijst van laureaten (de ‘genomineerden’) op.
De tien gekozen projecten/eindwerken komen in aanmerking voor de Geospatial Award van
het publiek (‘de publieksprijs’). Elke deelnemer aan BeGeo (‘het publiek’) kan tijdens de online
voorstelling één stem uitbrengen. De jury staat in voor het goede verloop van de stemming en telt
de stemmen na. Het project/eindwerk met de meeste stemmen wint de publieksprijs.
Op basis van de finale beoordeling kent de jury de eindwerkprijs en de projectprijs toe.
De jury maakt de winnaars van een Geospatial Award bekend tijdens de afsluitende sessie op BeGeo.
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De jury hoeft haar beslissing niet te motiveren en kan ook beslissen om geen enkele award toe
te kennen.
De jury kan projecten/eindwerken uitsluiten van het verdere verloop van de evaluatieprocedure
indien zij niet voldoen aan de vermelde deelnemingsvoorwaarden, selectiecriteria en de
vormvereisten.
De organisatoren en de jury behouden zich eveneens het recht voor om een project/eindwerk uit
te sluiten wanneer het, deels of in zijn geheel, niet tijdig is ingediend of wanneer een van de
hierna vermelde wettelijke en ethische regels niet in acht is genomen. Wanneer een project/eindwerk
inhoud bevat die strijdig is met deze regels, kunnen de organisatoren en de jury het project/eindwerk
uitsluiten, de inhoud die strijdig is met de regels verwijderen of een al toegekende prijs intrekken.
Artikel 7: Wettelijke en ethische regels
Alle ingediende projecten/eindwerken moeten de geldende Belgische en Europese wetgeving
inzake auteursrecht respecteren. Korte citaten mogen worden gebruikt als de bron duidelijk vermeld
wordt. De deelnemers vrijwaren de organisatoren van de GeoSpatial Awards van alle
aansprakelijkheid
wegens
inbreuken
op
auteursrechten
en
andere
intellectuele
eigendomsrechten. De deelname aan de GeoSpatial Awards houdt geen overdracht van
eigendomsrechten in. De organisatoren verwerven evenwel het recht om de projecten/eindwerken
vanaf de inzendingsdatum te publiceren op de website www.begeo.be. Ze mogen de teksten ook
publiceren op die site, hun eigen website of in papieren of elektronische magazines met
vermelding van de bron.
De projecten/eindwerken mogen geen beweringen, feiten, informatie of citaten bevatten die nadeel
of schade kunnen berokkenen aan een persoon of een groep personen. De projecten mogen
geen beweringen, feiten, informatie of citaten bevatten die kunnen aanzetten tot de
discriminatie van individu's op basis van ras, opinie, nationaliteit, geslacht, beroep of andere
overtuigingen. De voorgestelde projecten/eindwerken mogen ook niet aanzetten tot misdaden of
schending van wetten en andere regelgeving.
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