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Câștigătorii Hackathonului dedicat Datelor Deschise la Cluj
ne ajută să găsim farmaciile deschise la orice oră pe baza
datelor obținute de la Guvern.
Evenimentul Open Data Day Hackathon organizat de Simplon România şi The Sponge în
weekendul 20-22 FEB 2015 la Cluj a însemnat 48 de ore de lucru, 45 de participanți, 13 proiecte
înscrise, 8 echipe finaliste și 3 proiecte câștigătoare. Pe parcursul weekendului, participanții au scris
aplicaţii, eliberat date, creat vizualizări și publicat analize folosind datele publice deschise.
Aplicațiile realizate de câștigători au avut ca obiectiv principal reutilizarea datelor deschise pentru
dezvoltarea aplicațiilor în folosul cetățenilor.
Premiul Best Hack: I need medication te ajută atunci când ai nevoie de un medicament pe care
nu-l ai acasă, la orice oră din zi și noapte. Aplicația I need medication te poate îndruma spre o
farmacie. Aceasta îndrumare se bazează pe programul farmaciei, excluderea celor care sunt închise
la ora curentă, distanța relativă la locația curentă și eventual stocul disponibil. Link: http://farmaciethefuture.rhcloud.com/map.html
Premiul Good Hack: SportsZone reprezintă o platformă pentru pasionații de sport și activități de
agrement. Această aplicație constă într-o hartă interactivă unde poți să descoperi locații din orașul
tău unde poți să mergi cu prietenii la tenis, paintball, karting, tras cu arma, indoor-hiking, sau alte
activități cool. Link: http://sportzone.herokuapp.com/
Premiul Nice Hack: Biciclete și ciclism prin oraș în siguranță este o hartă actualizată cu pistele
de ciclism din oraș, cele mai bune trasee pentru bicicliști și traseele de ocolit pentru a circula în
siguranță. Link: http://helpfulsheep.com/biciclete/
Proiectele pot fi vizionate online aici: http://odd15.datedeschise.ro/cluj/
Ziua de datelor deschise s-a desfășurat atât în Cluj cât şi la Bucureşti, dar şi în alte 169 de
orașe din întreaga lume. Open Data Day Hackathon face parte dintr-o serie de maratoane de
programare care promovează reutilizarea datelor deschise pentru dezvoltarea aplicațiilor utile
cetățenilor. Evenimentele se adresează deopotrivă programatorilor cu experiență, studenților,
elevilor interesați de domeniul IT, web-designerilor, activiștilor, îmbinând expertiza tehnică și
cunoașterea problemelor cetățenilor. 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.
Fotografiile de la eveniment pot fi găsite aici: DUMINICA, SAMBATA și VINERI.

Partenerii eveneimentului:
GOLD: Cluj-Napoca 2015 European Youth Capital, ACADEMY + PLUS
SILVER: Knight Mozilla - Open News
BRONZE: Cluj Cowork, Apps4all
Despre organizatori
SIMPLON România este o şcoală de programatori-antreprenori 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 a fost ACADEMY+PLUS - școală vocațională pentru
programatori lansată anul trecut la Cluj-Napoca pe baza unui parteneriat cu școala 42 din Paris,
Franța. La fel ca în Franța, elevii români lucrează pe o platformă de e-learning pe care o pot accesa
din incinta școlii. Conținutul, axat pe practică, este calibrat cu cerințele pieței de IT, iar elevii au
acces la cele mai moderne tehnici de formare.
Adresa: ACADEMY + PLUS, Coratim Business Center, Strada Câmpul Pâinii, nr. 3-5, Etaj 3, ClujNapoca, 400058 România. Vezi pe hartă https://goo.gl/maps/ddFpV
The Sponge - Media Innovation Lab în Cluj este sprijinit de Simplon.
Sponge 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, geo-spatial.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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