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Διαγωνισμός για την επιχειρηματικότητα στην Στερεά Ελλάδα

Σε μία σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και την
επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης προχωρά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδιασμού της για την ανάδειξη καινοτόμων επιχειρηματικών
ιδεών και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, η Περιφέρεια διοργανώνει τον διαγωνισμό
«Central Hackathon» που θα πραγματοποιηθεί στις 11,12 και 13 Μαΐου 2018 στο νέο
βιοκλιματικό κτίριο της ΔΕΥΑ Λαμίας, με αντικείμενο την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών
apps και web solutions για την δημόσια διοίκηση και τις έξυπνες πόλεις.

Στόχος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι, κατά τον διαγωνισμό, οι ομάδες που θα λάβουν
μέρος, να αναπτύξουν μία νέα εφαρμογή για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις έξυπνες πόλεις,
τον τουρισμό, το περιβάλλον ή την αγροδιατροφή. Για την υλοποίηση και εξέλιξη των ιδεών
τους, κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με
εξειδικευμένους μέντορες από τους χώρους της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων και να
παρουσιάσουν την ιδέα τους σε κοινό και κριτική επιτροπή.

Οι ιδέες που θα διακριθούν θα βραβευτούν, με τα βραβεία για τους τρείς πρώτους νικητές να
είναι 3000 €, 1500 € και 1000 € αντίστοιχα. Επιπλέον θα τους δοθεί η δυνατότητα να θέσουν
την ιδέα τους σε εφαρμογή, μέσω των λειτουργιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Την ανακοίνωση του διαγωνισμού έκανε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας
Μπακογιάννης ο οποίος δήλωσε:

«Τους νέους δρόμους για να βγούμε από αυτή την κρίση που βιώνουμε ως κράτος και ως
κοινωνία, τους ανοίγουν νέοι άνθρωποι, με νέες ιδέες. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει κάνει
μία στρατηγική επιλογή που αποτελεί παράλληλα και επένδυση. Να δίνει τις ευκαιρίες και να
δημιουργεί χώρο σε αυτές τις ιδέες. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα που έχουμε
αναπτύξει σε τόσο μεγάλο βαθμό την «Έξυπνη Περιφέρεια» με την αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών σε όλους τους τομείς. Προχωρούμε στο βήμα των έξυπνων επιχειρήσεων και την
ανάδειξη των ιδεών από τις οποίες κερδισμένη είναι η οικονομία μας με πρόοδο, θέσεις
εργασίας και ουσιαστική ανάπτυξη για όλους. Η αλήθεια είναι ότι καινοτόμες ιδέες υπάρχουν
πολλές, το θέμα είναι να υπάρχουν και αυτοί που θα τις ακούσουν και θα τις αξιοποιήσουν.
Αυτό κάνουμε εμείς».

Για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής και τις πληροφορίες του διαγωνισμού επισκεφθείτε
το επίσημο site του διαγωνισμού, www.centralhackathon.gr .

http://www.centralhackathon.gr

