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Соопштение

АЕТМ во соработка со ФИНКИ и Економски Факултет - Скопје
организира хакатон за борба против сивата економија

ТИП НА НАСТАН: 48 часовен онлајн Хакатон
КAKO ЌЕ СЕ ОДВИВА: Целосно онлајн, со користење на Discord + Zoom.
УЧЕСНИЦИ: Студенти од ФИНКИ и Економски факултет - Скопје
БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ: Максимум 50 учесници, поделени во 10 тимови
НАГРАДЕН ФОНД: 3.000,00 ЕВРА за развој на идеите
ТИП НА ПРИЈАВА: Индивидуално или во тим. Учесниците што се пријавени
индивидуално, ќе бидат распределени по тимови, додека учесниците што се пријавени
како тимови важно е да знаат дека тимовите задолжително треба да се составени од
мешан состав помеѓу студенти на ФИНКИ и Економски факултет - Скопје.
НАЧИН НА СЕЛЕКЦИЈАТА: При пријавата за учество студентите треба да напишат како
ќе придонесат за намалување на сивата економија. Од одговорите ќе се изберат 50
најдобрите учесници кои ќе учествуваат на хакатонот.
ЗОШТО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ?

● да се информирате повеќе за сивата економија,
● да работите на решавање на реален општествен предизвик преку изработка на

свое креативно решение,
● да добиете вреден фидбек од ментори од домашните компании и државни

институции,
● да го поттикнете претприемачкото размислување и
● да бидете наградени.

ВЕБ СТРАНА: https://hackathon.ecommerce.mk
ФБ ЕВЕНТ: https://fb.me/e/1dhPyWvz6

Повеќе за хакатонот:

Повисока сива економија значи понизок квалитет на јавни услуги и добра, образование,
здравство. Потрошувачите кои учествуваат во сивата економија не се заштитени, а
нерегистрираните субјекти креираат нелојална конкуренција на оние кои си ги плаќаат
давачките. Сивата економија му штети на нашето општество, на економскиот развој на
земјата и со тоа директно на сите нас.

Загрижувачки се сознанијата од спроведениот прашалник на 2.800 купувачи, од кои над
70%се изјасниле дека иако се свесни дека се дел од сивата економија кога прават
нарачки од нерегистирани субјекти на социјални медиуми, сепак решаваат и понатаму
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да го прават тоа, што говори и за нискиот даночен морал на населението, кој е клучен
фактор за сузбивање на сивата економија.

Затоа, во 2021 година АЕТМ става посебен фокус на активности насочени кон
намалување на сивата економија во е-трговија. Во првиот квартал од годината АЕТМ го
објави првиот регистар за е-трговци и објави едукативно видео за последиците од
сивата економија. Следната иницијатива е организацијата на првиот хакатон за
намалување на сивата економија во е-трговија насловен “Хакирај ја сивата економија
во е-трговија” кој ќе се одржи виртуелно од 14 до 16 мај. Хакатонот ќе биде организиран
во соработка со Економскиот Факултет - Скопје и Факултетот за информатички науки и
компјутерско инженерство – ФИНКИ, а е поддржан од Mastercard.

Предизвикот на овој хакатон е „Како да се намали сивата економија во е-трговија?“ и
истиот е поделен на две категории: “Едуцирај и мотивирај“ и “Детектирај и сузбиј“.
Студентите кои ќе бидат дел од хакатонот ќе имаат задача во текот на 48 часа да развијат
иновативни решенија за намалување на сивата економија - одговарајќи на една од
двете категории, со што преку категоријата „Едуцирај и мотивирај” ќе се креираат
решенија кои ќе придонесат за подигнување на свеста за сивата економија и ќе
мотивираат за нејзино избегнување, а преку категоријата „Детектирај и сузбиј” ќе се
креираат решенија кои ќе придонесат за детектирање на сивата економија во
е-трговијата и ќе делуваат корективно, преку вклучување на самите граѓани и
е-купувачи.

Бројот на студентите кои може да учествуваат на хакатонот е ограничен на 50 студенти
од ФИНКИ и Економски факултет - Скопје, кои со помош на врвни експерти од домашни
компании и државни институции во улога на ментори на хакатонот, ќе развијат
иновативни и практични решенија за борба против сивата економија во е-трговијата.

Хакатонот ќе биде организиран целосно онлајн со користење на две апликации Discord
+ Zoom. Отворањето на хакатонот и презентациите на присутните ќе се одвива преку
Zoom, додека целата комуникација во текот на 48те часа на развој на идејата ќе се
реализира преку discord.com, до кои соодветно ќе имаат пристап членовите на тимот и
менторите.

Наградниот фонд изнесува 3000 евра, а победничките решенија, кои ќе бидат одбрани
од комисијата за евалуација ќе бидат наградени со цел, во соработка и координација на
АЕТМ, да ги имплементираат нивните решенија.

Пријавувањето за учество на хакатонот започнува денес, а сите заинтересирани
студенти од Економски факултет - Скопје и ФИНКИ може да се пријавуваат преку веб
страницата: https://hackathon.ecommerce.mk/, индивидуално или во тим, најдоцна до
10ти мај.
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