
Керівникам закладів вищої освіти

Щодо проведення Транснаціонального 
Хакатону зі сталого розвитку 
Дунайського регіону 
 

Шановні колеги!

В рамках головування України у Стратегії ЄС для Дунайського регіону 
(далі – ЄСДР) Міністерством розвитку громад та територій України у співпраці 
з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» заплановано 
проведення Транснаціонального Хакатону зі сталого розвитку Дунайського 
регіону для студентів та молоді (далі – Хакатон EUSDR).  

Хакатон EUSDR має на меті формування партнерської мережі та розвиток 
транснаціональної співпраці між країнами-учасницями ЄСДР шляхом 
залучення:   

молоді до розроблення і реалізації проєктів у сфері сталого розвитку, що 
сприятиме формуванню соціальної відповідальності, отриманню практичних 
навичок і розвитку людського капіталу;  

закладів вищої освіти до вирішення науково-прикладних практичних 
завдань у сфері сталого розвитку за запитом муніципалітетів/громад, що сприяє  
зміцненню дослідницького потенціалу, створенню інноваційних освітніх 
програм, а також розвитку суспільства знань; 

муніципалітетів/громад та активних представників громадянського 
суспільства до акселерації соціальних та підприємницьких ініціатив у сфері 
сталого розвитку, що сприятиме розширенню потенціалу та вдосконаленню 
спільної роботи;  

бізнесу до створення інноваційних бізнес-моделей, просування сучасних 
продуктів і сервісів, відкриття нових ринкових сегментів, що сприятиме 
зміцненню конкурентоспроможнос підприємств. 

До участі у Хакатоні EUSDR запрошено всі 14 країн – учасниць Стратегії 
Європейського Союзу для Дунайського регіону: Австрія, Болгарія, Хорватія, 
Чеська Республіка, Німеччина, Угорщина, Румунія, Словаччина, Словенія, 
Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Молдова та Україна. 
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Проведення Хакатону EUSDR відбуватиметься у два етапи. 
І – національний відбір (червень 2022 року); 
ІІ – фінал Транснаціонального Хакатону EUSDR (жовтень 2022 року). 

На І етапі будуть визначені кращі команди університетів України та 
команда - переможець, яка представлятиме нашу країну на Транснаціональному 
Хакатоні EUSDR .  

У фіналі Транснаціонального Хакатону EUSDR участь братимуть кращі 
команди університетів країн-учасниць ЄСДР, які змагатимуться за командні та 
індивідуальні призи в номінаціях «Краща команда сталого розвитку EUSDR»”, 
«Лідери сталого розвитку EUSDR» та «Креативні практики сталого розвитку 
EUSDR». 

Інформуємо, що 11 лютого 2022 року об 11.00 (платформа Zoom) 
заплановано проведення вебінару «Хакатон EUSDR, як драйвер розбудови 
інноваційної екосистеми сталого розвитку Дунайського регіону», під час якого 
будуть надані роз’яснення щодо участі у національному відборі Хакатону 
EUSDR.

Для участі у вебінарі необхідно зареєструватися за посиланням: 
https://forms.gle/fnMUWsc3qMVB4tF86

За додатковою інформацією можна звертатися до членів Організаційного 
Комітету Хакатону EUSDR: Кінщак Алли Вікторівни (тел.: +38 044 207 18 59), 
Китаєвого Андрія Сергійовича (тел.: 38 095 386 7537), Чалої Ніни Дмитрівни     
(тел.: +38 050 784 29 68). 

З повагою

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції                                      Олексій ШКУРАТОВ

В. Карбишева 287 82 10

https://forms.gle/fnMUWsc3qMVB4tF86

