СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ И ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ

ЗА ХАКАТОН 2021

Поштовани учесници Хакатона,
у циљу адекватне и правовремене приајве, молимо Вас да пажљиво проучите Смернице и онда попуните
образац преглога пројектне идеје као и образац Пријаве.
Хакатон се организује каo пројектна активност у оквиру пројекта „Опланети се – Зелена листа за
зелени дијалог“ који реализује Зелена листа Србије уз финансијску подршку Владе Швајцарске –
Заједно за активно грађанско друштво. Циљ пројекта је унапређење јавних политика управљања
комуналним отпадом док ХАКАТОН представља иновативни приступ решавању проблема који желимо да
применимо како би организације и појединци заједнички дошли до предлога решења за проблеме у
заштите животне средине.
ХАКАТОН је вид међусекторске сарадње која има за циљ стварање употребног софтвера који у последње
време бива све заступљенији вид активности између ИТ сектора и разних других области свакодневног
живота. Током реалицаије овогодишњег Хакатона бићете у могућности да своје пројектне идеје из
области заштите животне средине презентујете стручњацима из ИТ сектора и добијете препоруке за
коришћење адекватних алата, софтвера или могућих партнера како би те идеје доживеле реализацију
(нпр. апликација за праћење тока опасног отпада, праћење обележених јединки птица станарица, рано
узбуњивање ...)
Организатор: Зелена листа Србије
Начин одржавања: путем ZOOM платформе
Време одржавања: од 05. до 07. новембра 2021.
Почетак ХАКАТОНА: петак, 05.11.2021. год. у 15:00 сати
Завршетак ХАКАТОНА: недеља, 07.11.2021. год. у 15:00 сати
Право учешћа: трочлани ЕКО тим
Тема 1: Отпад и рециклажа
Тема 2: Заштита ваздуха
Тема 3: Заштита вода
Тематске
области

Тема 4: Еколошки активизам
Тема 5: Медији и друштвене мреже у служби заштите животне средине
Тема 6: Заштита природе
Тема 7: Угрожене бињне и животињсек врсте
Тема 8: Климатске промене – алармни системи

ЦИЉ ХАКАТОНА: Унапређене начина сакупљана, обраде и доступности информација у наведеним
тематским областима како би праворемено стигле до крајних корисника и омогућилe адекватну реакцију,
анализу и превенцију у решавању проблема у области заштите животне средине.
ЦИЉНЕ ГРУПЕ: Пројектна идеја, у зависности од области и потребе за решавањем уоченог проблема
треба да омогући доступност релевантних информација следећим групама које се баве, на њих утиче
или су задужене за заштиту животне средине
- грађани Републике Србије,
- удружења грађана,
- јавна предузећа,
- образовне установе,
- медији,
- државни органи и јединице локалне самоуправе.
КОНКУРС је ОТВОРЕН: од 31.07.2021.
ПРИЈАВА на КОНКУРС: најкасније до 01.10.2021. год. у 17:59.

УПУТСТВО
за попуњавање обрасца предлога пројектне идеје

1. ПОВЕЗАНОСТ ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ СА ИЗАБРАНОМ ТЕМОМ
1.1. Опис проблема
У максимално 5.000 карактера опишите који проблем намеравате да решите и зашто је то важно по
вашем мишљењу.
1.2. Објасните усклађеност циљева, резултата и ефеката предлога пројектне идеје са
изабраном темом
Прецизирајте циљеве пројектне идеје, објасните очекиване резултате и жељене ефекте које ће ваша
пројекта идеја постићи код циљне групе и образложите на кој иначин је то повезано са одабраном темом
из Смерница.
1.3. Опишите у чему се огледа иновативност ваше пројектне идеје
Под иновативношћу се подразумева другачији приступ у решавању препознатог проблема и могућност
његовот повезивања са информационим технологијама.
2. ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ
2.1. Циљне групе / крајњи корисници
Наведите квалитативне и квантитативне показатеље циљне групе /крајњих корисника.
2.2. Бенефити
Објасните бенефите вашег предлога пројектне идеје за потребе циљне групе/крајњих корисника.
3. САДРЖАЈ И ИЗВОДЉИВОСТ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ
3.1. Специфични циљеви
Специфични циљ је циљ који је у вези са циљевима конкурса и усмерен на конкретне промене/користи
код циљне групе као последица активности које се реализују пројектном идејом. Могуће је дефинисати
више специфичних циљева.
3.2. Опис активности
у највише 5.000 каратера опишите све планиране активности за решавање проблема и начин на који
видите да ХАКАТОН може да помогне.
4. ОДРЖИВОСТ
Наведите на који начин сте планирали да осигурате да резултати пројектне идеје буду одрживи.
5. ВИДЉИВОСТ
Опиштите начин и степен информисања јавности у односу на територијалну покривеност пројектне идеје
– објасните које канале информисања ћете користити, на који начин сте планирали промоцију и сл. и
прикажите их кроз мерљиве индикаторе.
6. ПАРТНЕРСТВО – ПОТЕНЦИЈАЛНИ КОРИСНИЦИ РЕШЕЊА
Кога видите као потенцијалну партнерску подршку у остваривању ваше пројектне идеје уз коришћење
ИТ и алата које познајете?
7. ШТА ОЧЕКУЈЕТЕ ОД ХАКАТОНА
Која су ваша очекивања за учешће на хакатону, шта очекујете да добијете као подршку на хакатону, и
зашто сматрате да ће управо ваша идеја бити одабрана?
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