Regulamentul concursului City Hackathon

1. DESCRIEREA CONCURSULUI
Proiectul City Hackathon se adresează orașelor care vor să implice activ cetățenii în rezolvarea unor probleme din
comunitate, utilizând soluții IT inovatoare.
Proiectul abordează insuficiența serviciilor publice electronice ce pot fi accesate direct de acasă, de la serviciu sau un punct
public de acces la internet și își propune să stimuleze populația să folosească mediul digital în relația cu autoritățile publice,
încurajând utilizarea aplicațiilor civice pentru rezolvarea unor probleme din oraș.
Scopul proiectului este de a transforma modul în care orașele românești își rezolvă problemele, facilitând comunicarea
dintre comunitate și autoritățile locale și implicând activ cetățenii în identificarea de soluții bazate pe noile tehnologii.
Astfel, City Hackathon își propune să pună bazele unei comunități angajate civic, care să promoveze ulterior soluții
inovatoare la probleme urbane.

Concret, în urma concursului destinat autorităților publice locale, un oraș din România va beneficia de o nouă aplicație
civică, personalizată și dezvoltată în colaborare cu cetățenii. Ulterior concursului propriu-zis se vor organiza trei ateliere
de lucru deschise pentru identificarea problemelor comunității care pot fi abordate în cadrul hackathonului.

Participarea în proiect poate fi utilă:

•
•
•

Dacă doriți să testați soluții IT inovatoare pentru rezolvarea unor probleme ale orașului;
Dacă vreți să inițiați sau întrețineți dialogul cu cetățenii și alți actori locali (ONG-uri, companii etc.) pe
tema dezvoltării orașului;
Dacă doriți să activați comunitatea de tineri, inovatori sociali și membrii comunităților IT și ale industriilor
creative din oraș.

Graficul
de
activități
al
proiectului
City
Hackathon
(http://www.cdut.ro/city-hackaton,
https://www.facebook.com/cityhackathon/ ) prevede un concurs cu un singur câștigător. Însă, în cazul orașelor

participante la concurs care nu vor fi selectate, ne angajăm să transmitem partenerilor noștri din domeniul IT lista
aplicanților, în vederea unor colaborări ulterioare.

2. ACTIVITĂȚI
În cadrul proiectului, orașul câștigător va beneficia de:

•
•
•

Organizarea a 3 ateliere de lucru cu reprezentanți ai administrației publice și ai comunității pentru
identificarea provocărilor locale ce pot constitui teme pentru hackathon
Organizarea și desfășurarea hackathonului (2 zile) în cadrul căruia vor fi elaborare prototipurile soluțiilor
pe temele date
Dezvoltarea proiectului votat ca fiind cel mai important pentru comunitate*, în limita unui buget de
2.000 Euro, ce va fi predat apoi autorității publice locale pentru implementare.

*proiectul cel mai important pentru comunitate va fi selectat în cadrul evenimentului final al proiectului, calculând media
între votul publicului și votul unui juriu compus din reprezentanți ai administrației publice și comunității locale, specialiști
în domeniul IT și al dezvoltării urbane.

3. ÎNSCRIERE
Participarea la concurs se poate face:

1. prin formularului online la adresa https://goo.gl/forms/sjF8Y2GfofPQBnuN2
sau

2. prin completarea formularului atașat și transmiterea acestuia pe adresa hack@cdut.ro
până la data de 11 septembrie 2017.
Este recomandat ca formularul de concurs să fie completat de persoana din cadrul administrației publice locale care va
putea menține legătura cu echipa de proiect și se va putea implica în activitățile proiectului în perioada august – octombrie
2017.

4. JURIZARE

Jurizarea se va face de către 1 membru al echipei City Hackathon, 1 membru al CDUT (Centrul pentru Dezvoltare Urbană
și Teritorială), expert în dezvoltare urbană, și 3 invitați cu experiență în arhitectură și urbanism, IT, proiecte civice și
dezvoltare comunitară.
Criterii:
4.1. MOTIVAȚIA: gradul de interes pentru proiect, corelarea cu alte inițiative la nivel local
4.2. RELEVANȚA: relevanța în context local – experiența anterioară în implicarea comunității, identificarea de probleme/
domenii relevante pentru hackathon, identificarea de parteneri relevanți
4.3. DESCHIDERE ȘI IMPLICARE: disponibilitate pentru implicarea în proiect și după finalizarea impementării, identificarea
de parteneri care să asigure sustenabilitatea, deschidere către cetățeni

Modalitatea de calcul:
Fiecare dintre criterii se notează de la 1 la 5, iar nota finală acordată de fiecare membru al juriului se calculează ca medie
aritmetică a notelor pe cele 4 criterii.
Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor finale acordate de fiecare membru al juriului.

