ХАКАТОН:
Е-ЗДРАВСТВО
Е-решенија за подобро
здравје со ФИТР и Roche

Цел
Целта на хакатонот е да се поттикнат и мотивираат
граѓаните и организациите да размислуваат во
насока на развивање на иновативни и креативни
решенија за спречување на болестите и одржување
на здравјето на популацијата во следните две
области:
подобро управување со здравствениот систем во
услови на COVID-19 пандемијата (превенција и
подобро менаџирање на високоризични групи на
пациенти), и
женско здравје (превенција за намалување на
ризикот од малигни заболувања).

Хакатонот: Е-Здравство се реализира во соработка
со Рош Македонија како корпоративен партнер,
заедно со Министерство за здравство и Управата за
електронско здравство.

Критериуми за
подобност на
апликант
Трговско друштво основано согласно Законот за
трговски друштва и регистрирано во Централниот
регистар на Република Северна Македонија
Тим кој се состои од најмалку 2, а најмногу 5 (пет)
членови физички лица или
Физичко лице (доколку се пријавува физичко лице,
истото ќе биде вклучено во тимови во кои
недостасуваат членови со соодветниот профил. За
остварување најдобри резултати во текот на хакатонот
препорачливо е секој пријавен тим да има барем еден
инженер од областа на информатичките технологиии
(програмер), лице од областа на природните или
медицинските науки, дизајнер и лице со искуство во
водење на бизнис /претприемач)

Доколку апликантот
е трговско друштво

годишните приходи на апликантот да не
надминуваат 1.000.000 (еден милион) евра во
денарска противвредност, според финансиските
извештаи за претходните две фискални години;
просечниот број на вработени да не надминува 250
вработени;
од моментот на регистрирање на трговското
друштво до моментот на поднесување на предлог
проект во Фондот да не поминале повеќе од 6
(шест) години;
трговското друштво да е во сопственост на
физичко и/или правно лице (коe не е во државна
сопственост),/ здружение или фондација и/или
установа која врши високообразовна, односно
научноистражувачка дејност (со сопственички
удел во апликантот до 20%);

*Целосниот Правилник за подобност на апликантите е
објавен на https://fitr.mk/hakatonzdravstvo

БУЏЕТ
Вкупниот буџет за хакатонот изнесува 30,000
евра во денарска противвредност, колку што е
и максималниот износ на средства за
финансирање на поединечен предлог проект.
Педесет и еден отсто од средствата ги
обезбедува Рош Македонија а останатитие 49
отсто ФИТР.
Исплатата на средствата ќе се одвива:
50% авансно, по потпишување на договорот
50% ќе бидат исплатени по реализација на
решението и поднесување на завршен
извештај.

Рокот на реализација на проектите е до 60 дена.

Кои трошоци ги
прифаќаме
Бруто плати со вклучени додатоци на плата
дефинирани согласно Законот за работни односи за
лица кои се или ќе бидат вработени кај корисникот и
директно учествуваат во реализација на проектот;
Набавка и/или изнајмување на опрема и потрошни
материјали за истражување и развој;
Поддоговорни услуги за истражување и развој (пр.
тестирање, лабораториски услуги и сл.);
Ангажирање на експерти/советници за истражување и
развој;
Ангажирање на консултанти за потреби директно
поврзани со резултатите на проектот;
Подготовка и поднесување на пријава за патент,
заштита на трговска марка и/или индустриски дизајн
Канцелариска и деловна поддршка во максимален
износ од 15% од вкупниот буџет на проектот.

Какви активности
поддржуваме
активности за истражување и развој;
развој на пилот линии, производ и услуга
(услуги)
активности за тестирање и валидација на
нови и (или) унапредени производи, услуги,
процеси;
активности за тестирање на пазарот и
валидација на потенцијалните корисници;
активности поврзани со заштита на
интелектуална сопственост и дизајн.

КОМИСИЈА ЗА
ОЦЕНУВАЊЕ И ИЗБОР
Еден експерт од областа на предизвикот
Еден експерт во областа на развој на
бизнис и/или маркетинг и продажба
По еден претставник на РОШ Македонија,
Управата за електронско здравство и
ФИТР

КРИТЕРИУМИ
Релевантност на идејата и степен на
иновативност
Капацитет на проектниот тим
Квалитет на проектот и презентација на
решението
Можност и план за имплементација и
пазарен потенцијал
Влијание на решението

Мапа на хакатонот
1
Врз база на доставените
предлог-концепти,
Комисијата ќе направи
претселекција на
кадидатите за учесници на
хакатонот.

2
Претселектираните учесници
(предлог-концепти) ќе бидат дел
од 48-часовен онлајн хакатон,
на кој со стручна поддршка од
ФИТР, Рош, Управата за
електронско здравство и други
партнерски организации ќе
изработат прототип или демо
верзија на решението.

3
На крајот на хакатонот,
тимовите ќе ги
презентираат своите
решенија пред Комисијата,
по што следува финална
селекција и избор на
победник/ци.

4
Наградените правни
субјекти ќе имаат обврска
со доделените средства во
рок од 60 дена од денот на
потпишување на договор
со Фондот да изработат и
лансираат работна
верзија на решението.

Избраните решенија ќе бидат целосно и бесплатно достапни до сите граѓани на Република Северна Македонија,
најмалку во рок од една година по завршувањето на проектот. Политиката за пристапот и користењето на
решенијата за граѓани на други држави ја определува апликантот.

Како да аплицирате
за хакатонот

ПРОЦЕСОТ НА
АПЛИЦИРАЊЕ Е
ИСКЛУЧИВО ОНЛАЈН.

Website

https://fitr.mk/hakatonzdravstvo/

Телефон

02 3145 258

Email

hakaton.zdravstvo@fitr.mk

Рокот за
аплицирање е до
17.06.2021 година, до
14:00 часот.

Хакатонот ќе се
одржи онлајн во
периодот 25-27 јуни
2021 година.

