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Już 28 października br. w Krakowie odbędzie się kolejna edycja „Miasta Kreatywnego”, projektu realizowanego 

przez Województwo Małopolskie. Tym razem organizowany jest hackathon, w ramach którego przez całą dobę 

uczestnicy będą wymyślać nowatorskie rozwiązania, które w ciekawy sposób połączą ze sobą kulturę, technologię 

i biznes. Efektem tego będą aplikacje lub projekty, których jeszcze nikt nie realizował. Najlepsze zespoły mogą 

liczyć na nagrody i możliwość znalezienia sponsorów, którzy pomogą urzeczywistnić ich pomysł. Specjalnym 

gościem hackathonu będzie m.in. Jeff Burton, jeden z twórców Electronic Arts.  

 

Miasto kreatywne to cykliczny projekt, który Województwo Małopolskie realizuje od 2013 roku. W tym roku 

głównym punktem programu jest interdyscyplinarny maraton technologiczno-biznesowy, w którym uczestnicy będą 

mieli za zadanie  wymyślić projekt, produkt lub aplikację, w których kultura połączy się z biznesem i nowymi 

technologiami.  

- Organizując hackathon chcemy wysłać czytelny komunikat – Małopolska nie boi się innowacji i stawia na 

nowoczesne rozwiązania. W końcu najwięksi eksperci podkreślają, że w współcześnie to właśnie start-upy są 

motorem największych gospodarek światowych. Nasz region docenia i promuje pomysłowych, kreatywnych ludzi – 

mówi marszałek Jacek Krupa, dodając, że m.in. te działania zostały dostrzeżone przez Komitet Regionów, który 

przyznał Małopolskie tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016.   

Jak podkreśla marszałek Jacek Krupa, zbliżający się hackathon to nie tylko widowiskowy konkurs. To także 

przedsięwzięcie, które będzie początkiem długofalowego projektu. Jego efektem będzie zbudowanie społeczności 

zajmującej się problematyką B+R+C (business + research + culture) oraz połączenie różnych środowisk, które będą 

mogły pomóc np. w doinwestowaniu sektora kultury. Na takiej współpracy zyskają nie tylko twórcy (artyści, 

designerzy, animatorów kultury), ale też komercyjni partnerzy.  

Zbierz zespół i dołącz do hackathonu! 

Jeśli chcesz wziąć udział w kreacji innowacyjnych produktów i usprawnień w sektorze przemysłów kreatywnych 

czekamy na ciebie w Krakowskim Parku Technologicznym (ul. Podole 60, 30-001, Kraków ) 28 października br. od 

godziny 16.00. Wydarzenie będzie trwać przez całą dobę.   

Czekamy na uczniów, studentów kierunków technicznych i humanistycznych, którzy mają ciekawe pomysły i nie 

boją się wcielać swoich wizji w życie. Zapraszamy programistów, designerów, grafików, pasjonatów nowych 

technologii. Pamiętaj, żeby wcześniej wypełnić formularz rejestracyjny umieszczony na stronie 

www.challengerocket.com/pl/miasto-kreatywne. 

 

Szczegóły znajdują się na stronie: challengerocket.com/miasto-kreatywne 

 

http://www.challengerocket.com/pl/miasto-kreatywne
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