Αθήνα, 14 Ιουλίου 2015

Δελτίο Τύπου
1ο HACKATHON #TRANSPORT από τις Συγκοινωνίες Αθηνών
Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Ιουλίου 2015
στο INNOVATHENS της Τεχνόπολης

Το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου 2015 διοργανώνεται το πρώτο
HACKATHON #TRANSPORT από τις Συγκοινωνίες Αθηνών (Όμιλος ΟΑΣΑ),
τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «INNOVATHENS» της
Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων και την εταιρία καινοτομίας Crowdpolicy.
Το HACKATHON #TRANSPORT είναι ένας διήμερος μαραθώνιος
προγραμματισμού με θέμα την υλοποίηση εφαρμογών, αξιοποιώντας ανοικτά
δεδομένα - open data και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, Τομέας Μεταφορών & Δικτύων
Μέχρι σήμερα ο αριθμός των ομάδεων που συμμετέχουν (22 επιβεβαιωμένες
ομάδες) ξεπερνά κάθε προηγούμενη διοργάνωση, ενώ οι εγγραφές
παραμένουν ανοιχτές μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015 μέσω της
φόρμας συμμετοχής https://www.eventora.com/el/Events/hackathon-transport

Στο HACKATHON #TRANSPORT καλούνται να συμμετέχουν σε ομάδες νέοι
επιχειρηματίες, προγραμματιστές, αναλυτές, business consultants,
επαγγελματίες, φοιτητές και γενικά οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να συμβάλει
ενεργά στην ανάπτυξη εφαρμογών που προωθούν την επιχειρηματικότητα και
βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τον πολίτη, είτε ως developers για την
υλοποίηση εφαρμογών στο διαδίκτυο και σε smartphones, είτε ως μέντορες
για υποστήριξη στην υλοποίηση, ως επιχειρήσεις για συμβουλευτική
συμμετοχή ή ως στελέχη του δημοσίου τομέα.
Στο HACKATHON #TRANSPORT έχουν κληθεί να συμμετέχουν φορείς του
δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα διαθέτοντας ανοικτά δεδομένα σε τομείς
όπως ο πολιτισμός, ο τουρισμός, το περιβάλλον και η δημόσια διοίκηση.
Ειδικά για το δημόσιο τομέα θα διοργανωθεί παράλληλα παρουσίαση σχετικά
με τα δεδομένα φορέων και τις πρακτικές διάθεσης σε τρίτους.
Οι έξι πρώτες ομάδες που θα διακριθούν θα βραβευθούν με χρηματικά
έπαθλα. Επίσης, στους συμμετέχοντες και στους νικητές θα προσφερθούν
υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης από το Κέντρο Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας και τη Δομή
διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ.
Χρήσιμες Πληροφορίες
Χώρος και Ημερομηνία: INNOVATHENS 18 & 19 Ioυλίου 2015,
Πειραιώς 100 Γκάζι, 11854 Αθήνα.
●
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ στον δικτυακό τόπο:
http://crowdhackathon.com/transport
●
Όνομα και hashtag: #transport, #crowdhackathon
●
Facebook event:
https://www.facebook.com/events/1575066889426260/
●

Χορηγοί και Υποστηρικτές

