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App Cup Skåne tar fram nya mobila
lösningar
Region Skåne gör nu en satsning på att ta fram nya och kreativa mobila lösningar. I
App Cup Skåne får allmänheten möjlighet att tävla med sina bästa idéer. Vinnarna blir
belönade med priser och en möjlighet att få se sin idé bli en färdig app.
- Alla idéer, stora som små, är välkomna. Detta är en chans för medborgarna att påverka
framtidens mobila lösningar i Region Skåne, samtidigt som det är en spännande tävling. Vi
ser verkligen fram emot att få ta del av tävlingsbidragen och kommer att förvalta dem väl,
säger Region Skånes IT-direktör Niklas Sundler och tillägger:
- Även om vi idag är många på både politisk och tjänstemannanivå som arbetar för att skapa
bästa möjliga service till våra medborgare så är detta ett sätt som kommer att ge många nya
inspel.
Den 18 augusti går startskottet för Region Skånes tävling App Cup Skåne, där allmänheten får
möjlighet att bidra med sina bästa tankar och idéer kring mobila lösningar och öppen data.
Tävlingen är till för alla som har en idé om hur appar kan underlätta skåningens vardag,
förbättra tillgängligheten eller göra Skåne till en bättre plats. En jury med både politiker och
tjänstemän under ledning av regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult kommer att granska
samtliga tävlingsbidrag, välja ut de tre bästa och därefter får allmänheten rösta fram en
vinnare, andrapristagare och tredjepristagare.
De tre bästa bidragen kommer att belönas med priser och dessutom kommer Region Skåne att
producera och lansera de tre idéer som utses som slutliga vinnare i tävlingen.
App Cup Skåne äger rum mellan 18 augusti och 28 september. Insamling av tävlingsbidrag
pågår mellan den 18 augusti och den 8 september. 18 september presenteras de tre utvalda
bidragen på Internetsidan appcup.skane.se. Allmänheten får då möjlighet att rösta på sin
favorit fram till den 25 september. Den slutliga vinnaren tillkännages den 25 september på
appcup.skane.se och prisutdelning sker den 28 september.
För mer information:

Niklas Sundler, IT-direktör, 040-675 33 10
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