REGLEMENT

ECODESIGN AWARD
VOOR STUDENTEN

/ EDITIE 2018
ART. 01 VOORWAARDEN
VOOR DEELNAME

De OVAM Ecodesign Award
voor studenten – editie 2018 –
staat open voor studenten die
een ontwerpopleiding volgen
zoals productontwikkeling,
industriële vormgeving,
productdesign,
verpakkingsontwerp en
interieurvormgeving.
Alle eind- en jaarwerken,
zowel individuele als
groepswerken, die aandacht
besteden aan ecodesign of
duurzame productontwikkeling
en opgesteld zijn in het
kader van een opleiding aan
een Vlaamse instelling voor
hoger onderwijs binnen het
academiejaar 2017-2018, komen
in aanmerking. De documenten
moeten geschreven zijn in het
Nederlands.

ART. 02 CATEGORIEËN

Er worden prijzen uitgereikt in
de categorie ‘eindwerk’ en de
categorie ‘jaarwerk’. Zoals de
naam doet vermoeden is de
categorie ‘eindwerk’ voorzien
voor de projecten die worden
ontworpen als eindwerk.
De categorie ‘jaarwerk’ is
voorzien voor de kleinere

projecten onder het jaar. Dit
kunnen groepswerken zijn.
Naast de prijzen in de
categorieën ‘eindwerk’ en
‘jaarwerk’ wordt er ook een
publieksprijs toegekend.

ART. 03 PRIJZEN

De prijzen in de categorie
eindwerk zijn:
• een eerste prijs van 1000 euro

De prijzen voor het
jaarproject zijn:
• een eerste prijs van 600 euro;
• een tweede prijs van 400 euro;
• een eervolle vermelding.

De publieksprijs is 200 euro
waard. De geldprijzen gelden
steeds per project.

ART. 04
BEOORDELINGSCRITERIA

voor de creatieve sector. In het

Volgende criteria worden
meegenomen in de
beoordeling door de jury:

begeleidingstraject werken ze

• de toepassing of graad van

samen met jou een stappenplan op

ecodesign; Wordt er in elke fase

maat uit om jouw eindwerk verder

of in zoveel mogelijk fases van de

uit te werken en in de markt te

levenscyclus van het ontwerp rekening

zetten. Binnen een periode van 6

gehouden met milieuaspecten?

maand krijg je 3 tot 6 individuele

• de invulling die werd gegeven aan

opvolgingsgesprekken (een totaal

het concept duurzaamheid via sociale,

van 8u). Je kan ervoor kiezen om

economische en ecologische insteek;

jouw prijzengeld van 1000 euro te

• de potentiële impact; Heeft het

gebruiken voor dit begeleidingstraject

ontwerp het potentieel om een grote

en dan word je in contact gebracht

impact op de globale milieudruk uit

met externe adviseurs die je verder

te oefenen?

kunnen helpen (ter waarde van 1000

• het vernieuwend karakter; Gaat het

euro).

om een innovatief ontwerp en welke

• een tweede prijs van 500 euro;

graad van innovatie werd beoogd?

• een eervolle vermelding.

• het vernieuwend karakter; Gaat het

en een begeleidingstraject van
Flanders DC, hét aanspreekpunt

om een innovatief ontwerp en welke
graad van innovatie werd beoogd?
• de algemene kwaliteit en
vormgeving van het ontwerp, de foto’s
en de omschrijving;
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ART. 09

ART. 05 DEADLINE

de prijzen niet toe te kennen
en om projecten te elimineren
voor deelname aan de
publieksprijs. De winnaar van
de publieksprijs wordt bepaald
door het aantal stemmen
verzameld op
www.ecodesignlink.be.

ART. 10

ART. 06 DEELNEMEN

Elke deelnemer
onderwerpt zich aan het
wedstrijdreglement. Tegen de
preselectie door de OVAM en de
beslissing van de jury is geen
beroep mogelijk.

• de evaluatie van het project door
de betrokken school. In geval van
twijfel kan de jury de auteurs van
de geselecteerde werken uitnodigen
voor een gesprek of hen bijkomende
informatie vragen.

Het werk moet uiterlijk op
5 juli 2018 toekomen bij de
OVAM. De toekenning van de
prijzen wordt bekendgemaakt
juli – augustus 2018.

Indienen gebeurt via de
website www.ecodesignlink.
be/nl/studentenaward. Alle
informatie om te registeren en
in te dienen is terug te vinden
op de website. Als u toch via
een ander kanaal wenst in
te dienen, neem dan contact
op met de OVAM via het
telefoonnummer 015 284 152
of ecodesign@ovam.be.

ART. 07 JURY

Het toekennen van de prijzen
in de categorieën ‘eindwerk’
en ‘jaarwerk’ gebeurt door
een jury die is samengesteld
uit afgevaardigden van de
milieuadministraties, de
wetenschappelijke wereld,
de bedrijfswereld, de
ontwerpwereld en de media.
De beslissing van de jury is
bindend en er wordt niet over
gecommuniceerd.
Als het niveau van de
ingediende werken
onvoldoende is, behoudt de
jury zich het recht voor om

ART. 08 UITREIKING

De winnaars en genomineerden
worden op 4 oktober 2018
bekend gemaakt tijdens
de uitreiking van de OVAM
Ecodesign Award voor
studenten. Het gaat dit jaar
om de twaalfde editie van de
uitreiking.
Van de winnaars in beide
categorieën wordt verwacht
dat zij aanwezig zijn op de
uitreiking om de Award in
ontvangst te nemen.

De OVAM behoudt zich het
recht voor om de verkozen
werken publiekelijk te
verspreiden, mits vermelding
van de auteur. De OVAM blijft
eveneens eigenaar van de
ingezonden documenten.

Als in de loop van de wedstrijd
oneerlijke praktijken worden
vastgesteld, behoudt de OVAM
het recht om de winnende
ontwerpen in te trekken en het
prijzengeld terug te vorderen.

BIJKOMENDE INFORMATIE
KUNT U KRIJGEN BIJ DE
ORGANISATOR
OVAM – Team Bedrijven
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
TEL: 015 284 152
ecodesign@ovam.be
hetproductdatdewereldverandert.be

De winnaars verbinden
zich er toe niet over
hun onderscheiding te
communiceren met pers en
publiek tot op het ogenblik
van de uitreikingsceremonie.
De coördinatie van de
bekendmaking en de contacten
met de pers op de dag van de
uitreikingsceremonie gebeuren
door de OVAM.
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