КОНКУРС

Зелена листа Србије улази у завршну фазу реализације пројекта „Опланети се – Зелена листа за
зелени дијалог“ који реализује уз финансијску подршку Владе Швајцарске – Заједно за активно
грађанско друштво а један од планираних активности је и ХАКАТОН.
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 ...)
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.
Организатор: Мрежа ЕКО организација - Зелена листа Србије
Начин одржавања: путем ZOOM платформе
Време одржавања: од 05. до 07. новембра 2021.
Почетак ХАКАТОНА: петак, 05.11.2021. у 15:00 сати
Завршетак ХАКАТОНА: недеља, 07.11.2021. у 15:00 сати
Право учешћа: удружења, школе, организације, неформалне групе са својим трочланим ЕКО тимом

ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА: од 01.08.2021. до 01.10.2021.
РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ: најкасније до 01.10.2021. год. у 17:59 електронским путем на
маил адресу: zelenalistasrbije@gmail.com.
Све ближе информације можете видети у Елаборату Хакатона (у оквиру којег се налази Пријава за
учешће) као и у Смерницама за припрему и израду пројектне идеје за Хакатон (у оквиру којих се налази
и образац бр. 1 – ХАКАТОН – предлог пројектне идеје).
Током месеца септембра биће опредељени термини за додатне консултације за све учеснике који су на
време извршили пријаву своје пројектне идеје како би били што спремнији за њену промоцију на самом
Хакатону.
Конкурс ће бити објављен на порталима Зелене листе Србије и њених чланица као и њеном гласилу
„ЕКО ЛИСТ“ одмах по објављивању.
За Хакатон ће бити одабрано 20 пројектних идеја од којих ће 10 најбољих бити разрађиване.

