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Преамбула
Важливою основою будь-якої демократичної держави є активне, впливове та
розвинене громадянське суспільство, яке відіграє одну з ключових ролей у
впровадженні суспільних змін, ефективному урядуванні, управлінні державними
справами та вирішенні питань місцевого значення.
Досвід європейських країн переконливо доводить, що стійкий розвиток
демонструють ті суспільства, що змогли накопичити і забезпечити ефективне
використання інтелектуальних ресурсів та інноваційного потенціалу, головним
носієм якого є молоде покоління.
Залучення нинішнього та майбутніх поколінь у формуванні наших суспільств, а
також питання, як це зробити, займає важливе місце в політичному порядку
денному на місцевому, регіональному, національному та європейському рівнях.
Молодіжна стратегія ЄС супроводжується конкретними ініціативами низки
європейських інституцій, від Ради Європи, Ради регіонів, Європейського
парламенту, а також європейських макрорегіонів: Балтійського, Альпійського,
Адріатико-Іонічного та Дунайського, що є доказом того, що існує спільне
розуміння ролі молоді у побудові інклюзивної та довготривалої стратегії сталого
розвитку.
Оновлений План дій ЄСДР спрямований, зокрема, на досягнення такої
стратегічної мети, як: «Посилення демократії, ефективне управління та активне
залучення громадянського суспільства та молоді», що вчергове підкреслює роль
молоді у підвищенні якості життя в Дунайському регіоні.
Сьогодні молоді люди в Дунайському регіоні, як і інших регіонах Європи,
стикаються з однаковими проблемами в освіті, навчанні, на ринку праці, в умовах
життя тощо, незалежно від їх статі, економічного становища, соціальне
походження та віку.
Більше того, молоде покоління стикається з такими ж глобальними проблемами,
як: зміна клімату, сталий розвиток, цифровізація, ринок праці, пандемія Covid-19
тощо.
Тому важливим завданням, яке стоїть сьогодні перед керівництвом країнучасниць ЄСДР, є створення умов для самореалізації та розвитку інтелектуального
потенціалу молоді, підвищення рівня її конкурентоспроможності, забезпечення
активної участі молоді в суспільному житті.
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Транснаціональний Хакатон зі сталого розвитку Дунайського регіону для
студентів та молоді (Хакатон ЄСДР) є інноваційним соціальним механізмом, який
сприятиме згуртованості та залученню молоді до вирішення спільних проблем
Дунайського регіону та забезпечить формування партнерської мережі та
розвиток транснаціональної співпраці між країнами-учасницями ЄСДР з метою:
налагодження міжгалузевих горизонтальних зв’язків;
підвищення інституційного потенціалу органів місцевого самоврядування;
зміцнення конкурентоспроможності регіональних підприємств та компаній;
отримання гнучких навичок за концепцією «навчання впродовж життя»;
створення умов для інтеграції в процеси сталого розвитку стейкхолдерів та
зацікавлених сторін;
інтеграції в практичні проекти академічної спільноти, студентства та молодих
науковців у відповідності до регіональних потреб.
Хакатон ЄСДР сприяє зміцненню та об’єднанню країн Дунайського регіону, а
такожзростанню добробуту його мешканців шляхом залучення:
молоді до розроблення і реалізації проектів у сфері сталого розвитку, що
сприятиме формуванню соціальної відповідальності, отриманню практичних
навичок і розвитку людського капіталу;
закладів вищої освіти (ЗВО) до вирішення науково-прикладних практичних
завдань у сфері сталого розвитку за запитом муніципалітетів/громад, що
сприяєзміцненню дослідницького потенціалу,створенню інноваційних освітніх
програм у партнерстві з бізнесом та громадами, а також розвитку суспільства
знань;
муніципалітетів/громад та активних представників громадянського суспільства до
акселерації соціальних та підприємницьких ініціатив у сфері сталого розвитку, що
сприяє розширенню потенціалу та вдосконаленню спільної роботи;
бізнесу до створення інноваційних бізнес-моделей, просування сучасних
продуктів і сервісів, відкриття нових ринкових сегментів, що сприятиме
зміцненню конкурентоздатності підприємств;
інвесторів та фінансових інститутів до створення ефективних інструментів
інвестиційно-фінансової підтримки реалізації проєктів, зокрема розвитку місцевої
інфраструктури, що сприятиме зміцненню та сталому розвитку громад.
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Загальні положення
1.1.
Це
Положення
визначає
порядок
організації
та
проведення
Транснаціонального Хакатону зі сталого розвитку Дунайського регіону для
студентів та молоді (Хакатону ЄСДР), завдання Хакатону, вимоги до проектних
заявок та конкурсних робіт, порядок подання та розгляду апеляцій, визначення та
нагородження переможців, засад фінансування заходів.
1.2. Хакатон ЄСДР є механізмом розбудови інноваційної екосистеми сталого
розвитку в країнах Дунайського регіону. Захід проводиться щороку з метою
створення умов для стимулювання креативних ідей студентів та викладачів ЗВО,
зміцнення інтелектуального потенціалу талановитої молоді, формування
партнерств між ЗВО – громадами – бізнесом (підприємцями) задля ініціації,
розроблення та реалізації перспективних проєктів та науково-практичних
досліджень сталого розвитку в країнах Дунайського регіону.
1.3. Хакатон ЄСДР є відкритою соціальною платформою співпраці у контексті
сталого розвитку країн Дунайського регіону, у якому можуть брати участь:
учасники команд - студенти, молоді дослідники та викладачі віком до
35 років, що здобувають освіту, викладають або здійснюють
дослідження у закладах вищої освіти країн Дунайського регіону;
члени журі - провідні експерти, дослідники, управлінці, що мають
досвід інноваційної та практичної діяльності у сфері сталого розвитку;
партнери - державні та муніципальні установи, міжнародні та
національні бізнес-організації, бізнес-асоціації, банки та інвестиційні
компанії, благодійні та донорські організації, засоби масової
інформації тощо.
1.4. Засновниками та організаторами 1-го Транснаціонального Хакатону Сталого
Розвитку є Міністерство з розвитку громад та територій України (Мінрегіон) та
Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА), що діють в
рамках Головування України в Стратегії Європейського СоюзудляДунайського
регіону.
1.5. Заходи з організації та проведення щорічного Хакатону ЄСДР здійснюються
країною, що головує в Стратегії ЄС для Дунайського регіону у поточному році, на
основі цього Положення.
1.6. Інтелектуальні права на модель Хакатону ЄСДР та розроблену конкурсну
документацію передаються Контактному пункту ЄСДР для операційного
безоплатного використання без права відчуження і є внеском України у
розбудову партнерства між країнами Дунайського регіону.
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1.7. Організаційно-методичне забезпечення Хакатону ЄСДР у рік його проведення
здійснює установа (організація), що визначається органом відповідальним за
реалізацію Стратегії ЄС для Дунайського регіону в країні, яка головує в ЄСДР у
відповідному періоді.
1.8. Контроль за організацією, проведенням Хакатону ЄСДР, а також дотриманням
вимог цього Положення здійснює Організаційний Комітет Хакатону ЄСДР, склад
якого визначається Національним координатором країни, що головує в ЄСДР.
1.9. Хакатон ЄСДР оголошується Національним координатором країни, що
головує у ЄСДР.
1.10. Терміни проведення Хакатону визначаються головуючою в ЄСДР країною з
урахуванням часу, необхідного на ініціацію, підготовку і презентацію учасниками
своїх проєктів, проведення національного відбору та безпосередньо
Транснаціонального Хакатону, зняття рефлексії з його учасників та презентації
кращих практик сталого розвитку за участю університетів.
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Завдання та структура Хакатон ЄСДР
2.1. Основними завданнями Хакатону ЄСДР є:
виявлення та розвиток обдарованої молоді в країнах Дунайського регіону
та сприяння у реалізації її здібностей;
стимулювання творчого самовдосконалення та проєктного мислення у
молоді у контексті пріоритетів сталого розвитку країн Дунайського регіону;
синтез сучасних моделей розвитку студентського підприємництва у різних
сферах сталого розвитку із використанням досягнень науки, техніки та
інноваційних технологій;
розширення потенціалу співпраці та кооперації у сфері сталого розвитку
шляхом залучення представників влади, експертів, бізнесу до активної
роботи з обдарованою студентською молоддю;
налагодження співпраці та зв'язків на регіональному, національному та
міжнародному рівнях;
формування експертної партнерської мережі у сфері сталого розвитку;
створення кар’єрних можливостей зростання для розвитку молоді та її
інтеграції у перспективні проєкти сталого розвитку.
2.2. Для поширення кращих практик сталого розвитку та включення в процес
ініціації проектів представників ЗВО країн Дунайського регіону (молодих
дослідників та студентів) Хакатон ЄСДР проводиться щорічно у два етапи:
1) національний відбір учасників Хакатону ЄСДР;
2) фінал Хакатону ЄСДР.
2.3. Умови проведення національного відбору визначаються Національним
координатором ЄСДР кожної з країн Дунайського регіону із дотриманням
принципів доброчесності, прозорості, демократичності, інклюзії для всіх категорій
потенційних учасників, а також рекомендацій цього Положення.
2.4. Результатом етапу національного відбору має стати визначення команди,
проекту та ЗВО, що буде представляти країну у фіналі Хакатону ЄСДР.
2.5. Результатом фіналу Хакатону ЄСДР має стати визначення його переможців у
номінаціях:
“Краща команда сталого розвитку ЄСДР ”;
“Лідери сталого розвитку ЄСДР ”;
“Креативні практики сталого розвитку ЄСДР ”.
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2.6. Додаткова мотивація, нагородження та заохочення учасників Хакатону ЄСДР
може забезпечуватись на рівні національного відбору та фіналу на засадах
державно-приватного партнерства за сприяння Національних координаторів
ЄСДР.

Географія Конкурсу
3.1. Конкурс проводиться на території 14 країн - учасниць Стратегії
Європейського Союзу для Дунайського регіону: Австрії, Болгарії, Хорватії, Чеської
Республіки, Німеччини, Угорщини, Румунії, Словаччини, Словенії, Боснії і
Герцеговини, Чорногорії, Сербії, Молдови та України.

Організаційний комітет Хакатону ЄСДР
4.1. Для організації та проведення Хакатону ЄСДР країна, що головує, створює
Організаційний Комітет Хакатону ЄСДР .
До повноважень Організаційного комітету Хакатону ЄСДР належать:
забезпечення оперативного контролю за організацією та проведенням
Хакатону ЄСДР на всіх етапах;
розроблення та поширення адаптованих рекомендацій з організації та
проведення Хакатону ЄСДР для Конкурсу;
надання консультацій і роз’яснень організаторам національних відборів
про умови Хакатону ЄСДР та оформлення заявок згідно з цим Положенням;
прийом повідомлень від Національних координаторів ЄСДР про
результати національного відбору і реєстрація учасників фіналу Хакатону;
методичне забезпечення умов для проведення національних відборів та
організація фіналу Хакатону;
формування журі фіналу Хакатону ЄСДР;
здійснення нагородження переможців Хакатону.
4.2. Склад Організаційного комітету Хакатону ЄСДР обирається та затверджується
Національним координатором країни, що головує в ЄСДР.
Організаційний комітет Хакатону ЄСДР очолює Національний координатор
країни, що головує в ЄСДР, за посадою. Інші учасники Організаційного комітету
Хакатону ЄСДР залучаються Національним координатором ЄСДР з числа
управлінців та експертів, що мають позитивний досвід реалізації подібних
проєктів та проведення освітніх заходів для молоді.
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4.3.Голова Організаційного Комітету Хакатону ЄСДР має такі повноваження:
очолює Організаційний комітет;
розподіляє обов’язки між членами Організаційного комітету;
керує роботою з організації проведення конкурсу;
визначає графік засідань Організаційного комітету, проводить засідання та
забезпечує присутність усіх членів Організаційного комітету на них;
забезпечує дотримання процедури проведення конкурсу;
забезпечує роботу журі відповідного етапу конкурсу.
4.4.Секретар Організаційного комітету має такі повноваження:
забезпечує ведення та збереження документації;
бере участь у засіданнях Організаційного комітету, веде їх протоколи;
ініціює оприлюднення результатів конкурсу в засобах масової інформації.
4.5. Члени Організаційного комітету мають такі повноваження:
здійснюють організаційну роботу щодо проведення конкурсу;
беруть участь у засіданнях Організаційного комітету;
формують банк даних учасників відповідного етапу конкурсу;
розглядають документи учасників конкурсу та приймають рішення щодо них;
надсилають учасникам електронною поштою повідомлення про результати
конкурсу;
надають пропозиції щодо персонального складу журі.
4.6. Формою роботи Організаційного комітету є засідання. Рішення про
проведення засідання приймає голова Організаційного комітету. Засідання
Організаційного комітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні не
менше двох третин його складу.
Рішення Організаційного комітету приймаються на його засіданнях колегіально
шляхом відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу. У
разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Організаційного
комітету.
4.7. Рішення Організаційного комітету конкурсу оформлюється протоколом, який
підписують голова та секретар.
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Адаптивні рекомендації та партнерство
5.1. Організаційний комітет Хакатону ЄСДР перед його проведенням рекомендує
пріоритетні теми на поточний рік для формування проєктних заявок відповідно
до визначених пріоритетів розвитку для країн Дунайського регіону, із
врахуванням міжнародних тенденцій сталого розвитку та запиту муніципалітетів/
територіальних громад.
5.2. Для досягнення синергії зацікавлених сторін, мультиплікації позитивних
результатів та забезпечення сталості Хакатону ЄСДР на національному та
транснаціональному рівня, до його підготовки, організації та фінансування
заходів рекомендується залучати органи місцевого самоврядування, ЗВО,
компанії, підприємства та організації, що зацікавлені у партнерстві та
імплементації інновацій у сфері сталого розвитку та готові забезпечити підтримку
заходу.
Партнери Хакатону ЄСДР можуть залучатися для підтримки команд при підготовці
проєктних заявок, їх екіпірування, фінансування організаційних та освітніх заходів
тощо.
5.3. З метою створення позитивного іміджу Хакатону ЄСДР та висвітлення
інформації про його заходи на національному та транснаціональному рівні до
співпраці за запрошенням Організаційного комітету можуть залучатися
журналісти, тематичні блогери, лідери думок та інші представники медіа.
5.4. Офіційні партнери фіналу Хакатону ЄСДР залучаються за запрошенням його
Організаційного комітету, а партнери фіналу національного відбору за
запрошенням Національного координатора ЄСДР у відповідній країні.
5.5. Кожен з партнерів Хакатону ЄСДР, залежно від рівня та ступеня підтримки,
може отримувати інформаційні та іміджеві преференції на умовах державноприватного партнерства, що виражається у праві розміщення логотипу компанії
на відповідних друкованих матеріалах (банерах, бейджиках, формі учасників,
тощо), інформаційних повідомленнях в медіа та інше.
5.6. Хакатон ЄСДР є відкритим конкурсом, до участі в якому, за згодою
Національного координатора країни, що головує у ЄСДР,можуть долучатися
команди ЗВО інших країн, що не входять до Стратегії ЄС для Дунайського регіону,
але мають напрацювання та зацікавленість у реалізації проєктів сталого розвитку
в Дунайському регіоні.
5.7. Під час проведення етапів Хакатону ЄСДР обробка персональних даних
здійснюється відповідно до вимог національного законодавства кожної з країн учасниць.
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Поданння заявки для участі у Хакатоні ЄСДР
6.1. На Хакатон ЄСДР подаються самостійно підготовлені та письмово оформлені
заявки від команд з резюме проєктної ідеї підприємництва у різних сферах
сталого розвитку із стислою відеопрезентацією команд.
6.2. Умови формування та участі команд у Хакатон ЄСДР здійснюються відповідно
до вимог та рекомендацій, визначених у Додатку А доцього Положення.
6.3. Заявлені роботи можуть бути презентовані також на інших конкурсах в рік
проведення Хакатону.
6.4. Проєктні заявки, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Хакатон
ЄСДР у попередні роки, можуть бути розглянуті за умови наявності в них не
більше 25% матеріалів з попередньої роботи.
6.5. Заявка на участь у Хакатоні ЄСДР має містити:
коротку анотацію, що розкриває ідею та зміст проекту – на 1 аркуші;
короткі тези з оцінкою потенційної сфери, на яку орієнтовано проект, та
техніко-економічним обґрунтуванням – до 2-х аркушів;
мотиваційне відео з презентацією авторів проєкту (команди проєкту)
тривалістю до 180 секунд (яке має містити інформацію про учасників, їх
місце навчання, хобі, чим захоплюєтесь, про що мрієте, чому для вас
важлива реалізація запропонованої бізнес-ідеї та участь в Хакатоні);
копії дійсних документів, що посвідчують особу учасників.
6.6. Для реєстрації на участь у Хакатоні ЄСДР потенційний учасник заповнює
заявочний пакет та відправляє організаторам регіонального/національного
відбору для розгляду. Спосіб проведення регіонального/національного відбору
визначається Національним координатором ЄСДР із урахуванням індивідуальних
особливостей країни, що бере участь у Хакатоні E ЄСДР.
6.7. Заявки для участі у національному відборі Хакатону ЄСДР виконуються
національною мовою країни, що проводить національний відбір.
6.8. Конкурсні роботи, подані для розгляду з порушенням вимог цього розділу, до
участі у Хакатоні ЄСДР не допускаються. Кваліфікаційні вимоги до проєктних
заявок команд визначені у Додатку С до цього Положення.
6.9. Інформація про проектні заявки та статус команд, що подали заявки на участь
у Хакатоні ЄСДР, мають знаходитись у відкритому доступі у порядку, визначеному
Додатком С до цього Положення.
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Національний відбір Хакатону ЄСДР
7.1. Порядок координації дій зацікавлених сторін, організації та забезпечення
заходів національного відбору Хакатону ЄСДР визначається кожною країною учасницею ЄСДР окремо.
7.2. Заходи з проведення національного відбору Хакатону ЄСДР мають
передбачати рецензування та конкурсний відбір поданих заявок на
регіональному рівні, а також публічну презентацію проектів та визначення
команди-переможця відбору за допомогою незалежного журі.
7.3. Порядок формування та умови роботи журі національного відбору
визначаються відповідно до рекомендацій, визначених у Додатку В до цього
Положення.
7.4. Формат проведення національного відбору Хакатону ЄСДР визначається
кожною країною-учасницею із урахуванням необхідності дотримуватися
рекомендацій до формування та участі команд, формування журі та оцінювання
проєктів та командних виступів, що викладені у Додатках А, В, С до цього
Положення.
7.5. Команда-переможець національного відбору Хакатону ЄСДР делегується до
участі у фіналі Хакатону ЄСДР, який проводиться країною, що головує в ЄСДР.
7.6. Під час підготовки та після проведення Хакатону ЄСДР країна, що головує у
ЄСДР, може ініціювати обмін кращими практиками з проведення організаційних
заходів Хакатону між країнами, що головували в ЄСДР.

Фіналу Хакатону ЄСДР
8.1. Фінал Хакатону ЄСДР проводиться країною, що головує у ЄСДР.
Забезпеченням заходів з організації конкурсу та координації дій учасників та
партнерів під час проведення фіналу опікується Організаційний комітет Хакатону
ЄСДР.
8.2. Участь у фіналі Хакатону можуть брати команди, що стали переможцями
національних відборів Хакатону у країнах ЄСДР.
8.3. Мовою фіналу Хакатону ЄСДР, що використовується для презентації проєктів
та спілкування між учасниками, організаторами та журі, є англійська мова.
8.4. Підставою для участі команди в фіналі Хакатону має бути письмове
повідомлення від Національного координатора ЄСДР до Організаційного комітету
Хакатону ЄСДР у довільній формі про результати національного відбору, що має
відображати назву проєкту, склад учасників команди проєкту, а також навчальні
заклади, які команди представляють.
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8.5. Витрати на організацію заходів, методичну і експертну підтримку, а також
безпосередньо проведення Хакатону ЄСДР покриваються за рахунок країни, що
головує в ЄСДР.
8.6. Формування журі Хакатону ЄСДР, умови організації його роботи та критерії
оцінювання виступів команд та оформлення результатів Хакатону здійснюються
відповідно до рекомендацій Додатків В та С до цього Положення.
8.7. Порядок презентації проєктів у фіналі Хакатону ЄСДР визначається рандомно
(за допомогою генератора випадкових чисел).
8.8. Для налагодження партнерських комунікацій між учасниками командучасників з різних країн Дунайського регіону та їх занурення у практичні завдання
сталого розвитку на рівні організації, територіальної громади, регіону під час
фіналу Хакатону ЄСДР проводиться ігрова симуляція. Учасники ігрової симуляції
змагаються у додатковій номінації Хакатону ЄСДР - “Лідери сталого розвитку” із
розіграшем індивідуальних нагород для кожного учасника.
8.9. Для додаткової мотивації пошуку учасниками креативних рішень для ініціації
та розвитку проєктів сталого розвитку у фіналі Хакатону ЄСДР здійснюється
розіграш номінації “Креативні практики сталого розвитку”.
8.9. Для розширення світогляду учасників та впровадження освітньої компоненти
у фінал Хакатону ЄСДР Організаційний комітет Хакатону ЄСДР забезпечує
екскурсійне знайомство учасників з кращими практиками сталого розвитку від
компаній та муніципалітетів у регіоні проведення фіналу ЄСДР.
8.10. Для розширення спектру взаємодії та налагодження фахового діалогу між
учасниками Хакатону, ЗВО, залученими партнерами, стейкхолдерами та
експертамиОрганізаційний комітет під час проведення Хакатону ЄСДР забезпечує
умови для розвитку нетворкінгу через організацію спільних неформальних
заходів.
8.11. Усі учасники та проєктні команди, які взяли участь у фіналах національних
відборів та фіналі Хакатону ЄСДР, можуть долучитися до транснаціональної
партнерської мережі сталого розвитку Дунайського регіону.
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Нагородження учасників
9.1. Переможцями Хакатону ЄСДР визнаються команди, що набрали найбільшу
кількість балів та посіли I-III місця за результатами презентацій власних проєктів у
фіналі Хакатону ЄСДР.
9.2. Організацією нагородження та встановленням індивідуальних призів у різних
номінаціях Хакатону займається Організаційний комітет Хакатону ЄСДР, який
залучає фінансування для забезпечення мотивації учасників на засадах
державно-приватного партнерства.
9.3. Команда, що отримала найбільшу кількість балів за результатами роботи журі,
визначається переможцем Хакатону ЄСДР та отримує почесний Кубок
Транснаціонального Хакатону ЄСДР, який протягом року після перемоги
зберігається в закладі вищої освіти (ЗВО), який представляє команда-переможець.
9.4. Урочиста передача почесного Кубку ЄСДР від ЗВО, що є його володарем, до
нового переможця, здійснюється після оголошення результатів проведення
чергового Хакатону ЄСДР.
9.5. Команди, що стали переможцями Хакатону,
дипломами Хакатону ЄСДР I-III ступенів відповідно.

нагороджуються

також

9.6. Усі учасники Фіналу Хакатону нагороджуються дипломами учасників і
отримують сертифікат на 1 кредит за спеціалізованою освітньою програмою у
сфері сталого розвитку від ЗВО, що виступив співорганізатором Хакатону у країні,
яка головує в ЄСДР.
9.7. Учасники змішаної команди, що за результатами оцінювання журі отримала
найвищий бал за результатами ігрової симуляції, стають переможцями у номінації
“Лідери сталого розвитку” та отримують індивідуальні дипломи.
9.8. Учасники Хакатону ЄСДР, що під час презентації проектних заявок та участі в
ігрових симуляціях виявили найкращі креативні та лідерські здібності, за
рішенням журі отримують індивідуальні призи у номінації “Креативні практики
сталого розвитку”.
9.9. З метою популяризації Хакатону та залучення до співпраці стейкхолдерів з
різних сфер сталого розвитку Організаційний комітет Хакатону країни, що головує
в ЄСДР, може оголошувати додаткові номінації із залученням партнерів на умовах
державно-приватного партнерства. Оцінювання у додаткових номінаціях та
визначення переможця здійснюється залученими партнерами Хакатону.
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9.10. Преміювання залучених експертів та менеджерів проєкту Хакатону ЄСДР
може здійснюватись організаторами фіналу за рахунок коштів, що передбачені на
проведення Хакатону.
9.11. З метою розвитку партнерств у сфері сталого розвитку, розширення
потенціалу організацій та вдосконалення спільної роботи для проєктних команд
можуть бути передбачені Follow Up ініціативи, зокрема навчальні стажування,
практика, освітні семінари, тощо у партнерстві із ЗВО країн ЄСДР.

Подання та розгляд апеляцій
10.1. Команди, які беруть участь в національних відборах та фіналі Хакатону ЄСДР,
покладаються на принципи чесності, довіри, справедливості, взаємної поваги,
відповідальності й мужності, що покладає на організаторів Хакатону
відповідальність за неупереджене та добросовісне оцінювання роботи команд у
Хакатоні ЄСДР.
10.2. Фактом своєї участі в Хакатоні ЄСДР його учасники підтверджують, що
рішення журі національного відбору та фіналу Хакатону оскарженню не
підлягають.
10.3. Забороняється втручання сторонніх осіб у процедуру проведення Хакатону
ЄСДР, роботу журі та організаторів. У разі виявлення фактів та спроб
недобросовісного втручання під час проведення Хакатону від будь-яких
пов'язаних осіб, особа, що зазнала такого впливу, має подати аргументоване
письмове звернення до Організаційного комітету Хакатону ЄСДР, а
Організаційний комітет прийняти управлінське рішення, аж до дискваліфікації
учасника, з боку якого було завдано такого впливу.
10.5. Оскарження неправомірних дій журі може здійснюватися у судовому порядку
на підставі чинних норм адміністративного та кримінального права країни, що
забезпечує проведення Хакатону ЄСДР.
10.6. У разі наявності потенційного чи реального конфлікту інтересів членів журі,
що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття рішень під час
оцінювання команд, або на вчинення, чи невчинення дій під час роботи журі, про
це не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли стало відомо про
наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів має бути письмово
повідомлено Організаційному комітету.
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Інформування громадськості
11.1. З метою організації системної подачі інформації про Хакатон ЄСДР
Організаційний комітет Хакатону створює сайт Хакатону ЄСДР та його сторінки у
соціальних мережах.
11.2. Інформація про перебіг подій в рамках Хакатону ЄСДР, а також про його
учасників, партнерів та переможців може висвітлюватися як на офіційних
вебресурсах ЄСДР, так і на інших інформаційних ресурсах.
11.3. Для популяризації Хакатону ЄСДР, його учасників, заявлених проєктів, ЗВО,
залучених стейкхолдерів та партнерів Організаційний комітет Хакатону ЄСДР
може створювати та використовувати додаткові інформаційні ресурси,у тому
числі і соціальні мережі.

Фінансування Хакатону
12.1. Витрати на проведення всіх етапів Хакатону ЄСДР здійснюються на засадах
державно-приватного партнерства.
12.2. Залучення та використання коштів на проведення Хакатону ЄСДР
здійснюється на засадах прозорості та підзвітності. За результатами проведення
Хакатону ЄСДР Мінрегіон на вебсайті головування України в ЄСДР оголошує
список партнерів, що взяли участь в фінансуванні Хакатону.
12.3. Витрати на проведення Хакатону мають передбачати:
- організаційні витрати на проведення Хакатону (використання обладнання та
приміщень, відрядження, виготовлення поліграфії, кейтеринг, медіа підтримка,
тощо);
- преміювання учасників та переможців;
- розробка цільових освітніх продуктів у відповідності до пріоритетів Дунайської
стратегії.
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Прикінцеві Положення
13.1. Це Положення, зміни та/або доповнення, та/або роз’яснення до нього, уся
необхідна інформація щодо Хакатону ЄСДР розміщується на офіційному сайті
(https://danube-ua.eu/ )
13.2. Це Положення стосується усіх учасників Хакатону ЄСДР, зокрема проєктних
команд, журі, організаторів.
13.3. За умов, які не залежать від організаторів і кваліфікуються як форс-мажор,
Організаційний комітет Хакатону ЄСДР зберігає за собою право організаційних
змін.
13.4. Додаток А. Положення про умови формування та участі команд у
Транснаціональному Хакатоні зі сталого розвитку Дунайського регіону для
студентів та молоді, Додаток В. Положення про порядок та умови формування
журі Транснаціонального Хакатону зі сталого розвитку Дунайського регіону для
студентів та молоді та Додаток С. Положення про критерії оцінки проектів, що
подаються на участь у Транснаціональному Хакатоні зі сталого розвитку
Дунайського регіону для студентів та молоді є невід’ємними складовими цього
Положення.
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