Швейцарія допомагає
Україні у боротьбі
з коронавірусом,
підтримуючи конкурс
IT-ініціатив
#HackCorona in Ukraine 2020 – це всеукраїнський конкурс IT-проєктів, які допомагають людям та бізнесу протистояти
пандемії COVID-19 в Україні. Учасники конкурсу – громадські активісти, стартапери, маркетологи, дослідники та
розробники. Змагання ініційовані Міністерством цифрової трансформації України за підтримки українського бізнесу та
міжнародних партнерів, серед яких – Посольство Швейцарії в Україні, Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні та інші

Напрями проєктів
Протидія
коронавірусу

Електронні послуги
для громадян

Соціальне
підприємництво

Взаємодопомога

Електронні сервіси протидії поширенню COVID-19
– приміром, комунікація
з хворими, відстеження
поширення вірусу чи нові
медичні рішення

Соціальні, освітні, адміністративні та інші публічні
електронні послуги для
громадян, які можуть
стати у пригоді в умовах
епідемії та карантину

Інноваційні ідеї для
дистанційного розвитку
цифрового соціального
підприємництва

Сервіси для підтримки
та забезпечення життєдіяльності вразливих
груп населення в умовах
карантину

Критерії відбору проєктів
>> Іноваційність рішення
>> Соціальний вплив
>> Перспективи подальшого розвитку
>> Натхненна команда

Таймлайн конкурсу
>> 1 квітня 2020: запуск проєкту
>> 6 квітня 2020: дедлайн подання заявок
>> 14 квітня 2020: відбір фіналістів
>> 15 квітня – 14 травня 2020: менторська підтримка.
Усі проєкти-фіналісти після проходження менторингу
офіційно схвалені Міністерством цифрової трансформації до широкого використання по всій Україні
>> 15 травня 2020: вибір переможців та подальша реалізація проєктів

Журі
конкурсу

Бюджет
конкурсу

Журі конкурсу обирало
переможців, які у зазначений строк отримають
менторську підтримку
та фінансування для
реалізації своїх ініціатив.
До журі увійшли 11 членів,
серед яких – представники влади, провідного
соціально відповідального
бізнесу та міжнародної
спільноти донорів

Загальний конкурсний
фонд становив 150 000
швейцарських франків,
у тому числі 100 000
швейцарських франків,
наданих Швейцарською
агенцією розвитку
та співробітництва у межах реалізації Програми
EGAP, та 50 000 швейцарських франків, наданих ПРООН в Україні

Програма EGAP реалізується Фондом Східна Європа та Фондом
Innovabridge у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.
Програма впроваджується за підтримки Швейцарії, що надається через
Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC)

Результати
конкурсу
Організатори конкурсу отримали 899 заявок, включаючи ідеї, прототипи
та готові продукти. До фіналу потрапили 22 півфіналісти, п’ять з яких стали
переможцями. Один проєкт також було відзначено спеціальним призом

KAZKOZVUK
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«Слухай»

бливостями зору. Він має
на меті забезпечити малюків
сучасними аудіоказками,
які розвиватимуть їхню уяву
і полегшуватимуть сприйняття інформації. Проєкт
також є важливим для розвитку аудіоіндустрії України.

них виробників крафтової
фермерської продукції. Під
час карантину він дозволяє
зберегти робочі місця і знайти стабільний канал збуту
продукції, сприяючи розвитку
підприємництва. Через VUIKO
споживач може замовити
продукцію місцевого виробника та долучитися до культури крафту після закінчення
карантину.

нижок українською мовою.
До неї вже увійшло понад
100 прозових та поетичних
творів української класики
зі шкільної програми, а також
твори сучасних письменників, які начитували самі ж
автори. Ресурс стане у пригоді як школярам, так і дорослим, а особливо – людям
із вадами зору.

благодійний проєкт,
—
створений для дітей з осо-

це перший вітчизняний
—
маркетплейс для локаль-

Digital Women 2020

перша систематизова—
на онлайн-бібліотека аудіок-

«Підтримка заради життя»

глобальна ініціатива з підтримки та роз—
витку жіночого підприємництва за допомогою

проєкт, що здобув спеціальний приз.
—
Покликаний поліпшити якість життя людей

діджиталізації. Вона покликана виконати три
завдання: створити спільноту підприємниць
з усього світу та налагодити співпрацю між
ними за допомогою відповідної платформи,
агрегувати найкращі освітні матеріали та можливості з підприємництва в одному місці, надати
засновницям субсидований доступ до сучасних
онлайн-інструментів управління бізнесом.

з інвалідністю. Передбачає розроблення
онлайн-курсу із сурдоперекладом для
формування нових соціальних навичок
в умовах пандемії та інших критичних
життєвих ситуаціях, менторську підтримку
під час навчання, проведення психологічних
онлайн-консультацій та груп самодопомоги,
надання освітніх матеріалів.

!

Програма EGAP долучиться до фінансування проєктів-переможців
Digital Women 2020 та проєкту «Підтримка заради життя»

