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Cu ocazia Zilei Internaţionale a Datelor Deschise, Simplon România şi The
Sponge  Media Innovation Lab organizează

Primul Hackathon dedicat Datelor Deschise la Cluj
Evenimentul Open Data Day Hackathon organizat de Simplon România şi The Sponge va
avea loc în weekendul 2022 FEB 2015 la sediul 
ACADEMY+PLUS
, iar înscrierile se pot face
online aici: 
http://odd15.datedeschise.ro/cluj/
Ziua de datelor deschise se desfăşoară atât în Cluj cât şi la Bucureşti, dar şi în alte 120 de
orașe din întreaga lume. Open Data Day Hackathon face parte dintro serie de maratoane de
programare care promovează reutilizarea datelor deschise pentru dezvoltarea aplicațiilor în folosul
cetățenilor. Evenimentele se adresează deopotrivă programatorilor cu experiență, studenților,
elevilor interesați de domeniul IT, webdesignerilor, activiștilor, îmbinând expertiza tehnică și
cunoașterea problemelor cetățenilor.
Specialişti din diverse domenii se întâlnesc la hackathon pentru a transforma o idee întrun
proiect în doar 48 de ore. La eveniment sunt așteptați până la 100 de participanți care vor scrie
aplicaţii, elibera date, crea vizualizări și publica analize folosind datele publice deschise. Open Data
Day Hackathon reprezinta prima acţiune din cadrul unor evenimente organizate de Simplon
România împreună cu The Sponge  Media Innovation Lab care au ca scop încurajarea adoptării
politicilor de date deschise din partea administratiilor locale, regionale și naționale.
Printre invitații speciali ai evenimentului se află și Adrian Magdaș, Superdesk Developer la
Sourcefabric
, un softwear opensource dezvoltat de jurnaliști pentru jurnaliști. El va vorbi despre
avantajele utilizării și construirii de open source.
“
Aceste acţiuni promovează folosirea datelor publice în scopul cetăţenilor. De aceea avem
nevoie de susţinerea administraţiilor locale şi regionale, a companiilor şi a cetăţenilor. Dincolo de
munca programatorilor e nevoie de implicarea activă a tuturor actorilor care pot influenţa
procesul de eliberare, publicare şi procesare a datelor deschise
.” a declarat Roxana Rugină, CEO
Simplon România.
Dacă ai o idee pentru care ai nevoie de cunoștintele și aptitudinile unor programatori,
cartografi, activiști sau jurnaliști pentru a se materializa poţi înscrie proiectul tău 
AICI până pe 20
februarie. Evenimentul este gratuit şi deschis tuturor celor care vor sa participe cu sau fără o idee,
făcând
parte
dintro
echipă.
Proiectele
vor
fi
documentate
pe
siteul
http://odd15.datedeschise.ro/cluj/.

Despre organizatori
SIMPLON România este o şcoală de programatoriantreprenori cărora le place să rezolve
problemele celor din jur cu ajutorul noilor tehnologii. Conceptul Simplon, medaliat de Președintele
Franței ca cea mai inovatoare inițiativă de antreprenoriat social a anului 2014, a fost adus în
România la Cluj. Programul de training de 6 luni intensive în web development este oferit gratuit
celor care vin din medii defavorizate sau care au nevoie de o reconversie profesională pentru a
deveni dezvoltatori de servicii web. Pe lângă, Simplon mai desfăşoară şi cursuri de programare
pentru copii şi activităţi de promovare a antreprenoriatului şi diversităţii în IT. Detalii pe
www.ro.simplon.co
Gazda noastră pentru acest eveniment este 
ACADEMY+PLUS
 şcoala vocaţională pentru
programatori din ClujNapoca, România. 
ACADEMY+PLUS
este o scoala de programare unică în

România. Dezvoltată în parteneriat cu scoală 42 din Paris, lansează pentru elevii români o platformă
de elearning inovativă şi o metodă ieşită din tipare. Şcoala cumulează cele mai moderne tehnici de
predare şi este totodată o invitaţie către o selecţie riguroasă şi o investiţie pe măsură în formarea
candidaţilor/elevilor pasionaţi de programare.
Adresa: ACADEMY + PLUS, Coratim Business Center, Strada Câmpul Pâinii, nr. 35, Etaj 3,
ClujNapoca, 400058 România. Vezi pe hartă 
https://goo.gl/maps/ddFpV

The Sponge  Media Innovation Lab
în Cluj este sprijinit de Simplon.
Sp
onge
este un laborator media experimental care conectează organizații din domeniul media,
tehnologia informației și a transparenței. Experimentăm cu noi unelte digitale de eliberare a
informației de interes public. Promovăm informația liberă, relevantă și verificabilă sub formă de
articole sau aplicații. Organizăm ateliere, hacatoane, cursuri și conferințe. Partenerii Sponge sunt
Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație, ActiveWatch, Fundația Ceata, geospatial.org,
Asociația pentru Tehnologie și Internet și Facultatea de Științe Politice  Universitatea București.
Această activitate este finanţată prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in
Romania. Găseşti mai multe informaţii 
aici.
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