
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu stanowiącego 

Załącznik do Zarządzenia Nr 314/2022  Prezydenta Miasta 

Kielce z dnia 8 lipca 2022 w sprawie ogłoszenia konkursu  

„Webskie Kielce. Datathon Idea Kielce 2022” 

 

 

 
Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020. „System 
monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”. Umowa o dotację nr DPT/BDG-
II/POPT/147/19 

 

Harmonogram Konkursu 

„Webskie Kielce. Datathon Idea Kielce 2022” realizowanego w ramach projektu pn. „System 

monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” 

 
 

1. Oficjalne rozpoczęcie Konkursu ‐ od dnia ogłoszenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce w 

sprawie Konkursu „Webskie Kielce. Datathon Idea Kielce 2022”. 

 

2. Złożenie Wniosku Konkursowego  w terminie do 25 lipca 2022 r. do godziny 14.00 poprzez: 

1) wypełnienie formularza na stronie Idea Kielce https://smartcity.kielce.eu/datathon2022, lub  
2) dostarczenie do siedziby Organizatora na adres ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, pok. 508. 
 

3. Dostarczenie Prac Konkursowych - najpóźniej w terminie do 10 sierpnia 2022 do godz. 14.00 

poprzez:  

1) wypełnienie formularza na stronie Idea Kielce https://smartcity.kielce.eu/datathon2022, lub 
2) dostarczenie do siedziby Organizatora na adres ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, pok. 508. 
 

4. W ciągu całego czasu trwania Konkursu Organizator będzie wspierał uczestników Konkursu 
poprzez pomoc w pozyskaniu odpowiednich danych, niezbędnych do wykonania Prac 
Konkursowych, z zastrzeżeniem możliwości i terminu ich przygotowania, konsultacje w sprawie 
danych już udostępnionych, Prac Konkursowych i innych. W ramach pomocy mentorskiej 
Organizator może przedstawić swoje oczekiwania oraz dobre praktyki, na podstawie innych 
miast na świecie. Wniosek w tej sprawie należy złożyć na adres smarcity@kielce.eu. 

5. Prezentacja Prac Konkursowych zgłoszonych przez zespoły w terminach 
od 12-21 sierpnia 2022 r. na portalu Idea Kielce https://smartcity.kielce.eu/datathon2022 
i ogłoszenie plebiscytu na nagrodę publiczności zgłoszonych Prac Konkursowych. 

6. Wyłonienie zwycięzców – 25 sierpnia 2022 r. 

7. Rozdanie nagród i oficjalne zakończenie konkursu – wrzesień 2022 r. 
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