Nopeiden kokeilujen ohjelma
Program of Experiments

Iso Roobertinkadulle 2016

Nopeiden Kokeiluiden Ohjelma
• Fiksu Kalasatama-hankkeesta jalkautettu malli Helsingin
Ilmastokadulle, eli Iso Roobertinkadulle
•

Tavoitteena on mahdollistaa innovatiivisia kokeiluja
kaupunkitilassa. Kokeilujen tulisi luoda uusia
ilmastoystävällisiä palveluita ja tarjota palveluita tai
ratkaisuja asukkaille/yrityksille/asiakkaille.
The aim is to enable innovative experiments in urban space. Experiments should
create a new climate-friendly services and to provide services or solutions to
residents / businesses / customers.

Kuka voi osallistua? Who can participate?
•

Yritykset, start-upit, yhdistykset, tutkimusryhmät ja muut pienet
toimijat. Companies, Startups, associations, research groups

Kuinka paljon kokeilut voivat maksaa? How much?
•
•
•

Kokeilusta maksetaan max. 7000 euroa (alv 0%)
Toteuttajan kanssa tehdään sopimus ja se on normaali julkinen
pienhankinta This is a normal small public procurement
Kokeilut rahoitetaan Helsingin Innovaatiorahastosta

Kokeilut toteutetaan vuoden 2016 loppuun mennessä
Experiments carried out by the end of 2016

Miten kokeilut valitaan ? Criteria?
STRATEGINEN SOPIVUUS
Helsingin kaupungin strategian mukainen
Ilmastokatu-hankkeen tavoitteiden mukainen

Arvioidaan asteikolla 1-5

ARVIOINTIKRITEERIT
Kokeilun innovatiivisuus
Spirit of innovation




service, or product novelty value and innovativeness
the pilot will bring new practices / solutions / perspectives on climate
change mitigation or adaptation

Palvelun skaalautuvuus
Scalability






service performance
performance of the business model
the possibility of a permanent solution
able to carry out at Iso Roobertinkatu in 2016

Toteuttajat ja resurssit
Knowhow of the team and resources





skills and resources of the team
opportunities to take the service forward after the experiment
carried out by more than one organization

Ilmastonmuutoksen hillintä ja
sopeutuminen, resurssitehokkuus
käyttäjälähtöisyys, Mitigation and adaptation
of climate change, resource efficiency, userorientation



to reduce energy consumption or greenhouse gas emissions
influence people's consumption patterns of reducing greenhouse
gas emissions
How well does it meet the needs of users



Teemat
#ilmastoystävälliset palvelut #climate friendly services
#energiatehokkaat ratkaisut #energyefficient solutions
#fiksut, kuluttajaystävälliset lähipalvelut , #smart local services
#uusiutuvan energian käyttöä edistävät ratkaisut,
#solutions to prompte the use of rewables

Hae mukaan!
Get in!
Tarjouskierroksella valitaan 2-3 kokeilua
2-3 experiments will be selectec

Tarjouskierros
aukeaa 15.4.

Deadline 30.5.

Valinnat 15.6.
Selections

Kokeilut
käynnistyvät
30.8. Kick off

OTA
YHTEYTTÄ!
Mikko Martikka
+358 40 5197525
mikko.martikka@hel.fi

Mira Jarkko
+358 40 3341629
mira.jarkko@hel.fi

