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Tisková zpráva 
13. května 2021 

BASF vypisuje výzvy pro etické hackery, vítězové získají 5 000 € 

■ BASF se zapojuje do evropského inovačního maratonu GreenHack,  
který se uskuteční 11. a 12. června. 

■ Výzvy BASF se zaměřují na trvalou udržitelnost. 

Praha, Česká republika – 13. května 2021 – BASF se zapojuje do evropského 

inovačního maratonu GreenHack. Inovátorům, kteří se mohou do projektu hlásit 

do 10. června na webových stránkách www.greenhack.eu, dá BASF za úkol 

během 36 hodin najít řešení dvou výzev z oblasti zemědělství a nakládání 

s chemickými obaly. Akce se uskuteční 11. a 12. června v Praze a online, vítězné 

týmy získají 5 000 eur. 

Digitalizujte farmu, uzavřete smyčku 

BASF přispěla do maratonu dvěma výzvami. První, nazvaná Digitalizujte svou 
farmu (Digitalize your farm), je přímo navázána na divizí Řešení 

pro zemědělství. Úlohou týmů zde bude vytvořit řešení, jež zemědělcům umožní 

importovat data o půdě a úrodě z tzv. LPIS (Land Parcel Identification System) 

do vlastní digitální aplikace BASF. Inovace tak bude pěstitelům šetřit čas 

a optimalizovat produkci. 

Druhá výzva, nesoucí název Uzavřete smyčku (Closing the loop), se týká 

návrhů na recyklaci či jiné cirkulární využití obalů obsahujících zbytky chemických 

látek a jiných směsí. Týmy budou mít za úkol naleznout způsob, jak zabezpečit, 

http://www.greenhack.eu/
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aby obaly, v nichž se tyto látky nacházejí, byly správně vyseparované a opětovně 

využitelné, případně jak zpracovat zbytky chemických látek pro další použití, a tak 

uzavřít kruh. Cílem výzvy je vyvinout dlouhodobě udržitelné řešení pro snížení 

environmentálního a společenského dopadu chemických obalů. Na této výzvě 

spolupracuje BASF se svými partnerskými asociacemi, kterými jsou Svaz 

chemického průmyslu v České republice a Svaz chemického a farmaceutického 

průmyslu ve Slovenské republice. 

Vítězové druhé výzvy se zúčastní soutěže BASF Innovation Hub 

Druhá výzva Uzavřete smyčku je otevřena pouze pro týmy tvořené českými 

a slovenskými hackery. Vítězný tým poputuje se svým řešením 

na středoevropskou regionální soutěž BASF Innovation Hub, jež se uskuteční 

online letos na podzim. 

BASF Innovation Hub se tento rok zaměřuje na téma Clean Technology, které 

v sobě zahrnuje řešení týkající se agend Clean Energy, Farm to Fork a Circular 

Economy. Ve finále soutěže se sejdou kromě zástupců Česka či Slovenska také 

nejlepší týmy z Rakouska, Maďarska, Bulharska, Rumunska, Řecka, Slovinska, 

Chorvatska a Srbska. Celkový vítěz BASF Innovation Hub si odnese finanční 

odměnu i možnost rozvíjet svůj nápad a dále spolupracovat se společností BASF. 

BASF usiluje o udržitelnou, šetrnou a obnovitelnou chemii 

„Podpora maratonu GreenHack i organizace soutěže BASF Innovation Hub tvoří 

součást širšího úsilí BASF o udržitelnou, šetrnou a obnovitelnou chemii. BASF 

jako světový technologický lídr a největší evropská chemická společnost chce 

do roku 2050 například dosáhnout nulových emisí CO2. To je možné jen 

s rozsáhlými investicemi do výzkumu a vývoje či zefektivňování provozů, ale 

zejména díky zavádění inovací. Věříme, že v tomto směru nás mohou vítězné 

projekty chystaných soutěží posunout a inspirovat,“ vysvětluje Filip Dvořák, 

generální ředitel společnosti BASF spol. s r.o. v České republice. 
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O inovačním maratonu GreenHack 

GreenHack je největší inovační akcí ve střední Evropě na téma udržitelnosti, která se koná 

pod záštitou Evropské komise v rámci evropského zeleného týdne s mottem nulového znečištění – 

EU Green Week 2021. Cílem akce je najít řešení nejpalčivějších výzev současnosti. Organizátoři 

vypsali společně s partnery deset aktuálních výzev, jejichž řešení budou mít účastníci za úkol. 

Témata jsou zaměřená na úspory energie v budovách, prodloužení životnosti výrobků či recyklaci 

obalů a odpadů. Do soutěže se můžou do 10. června hlásit studenti, vývojáři, ekologové, inženýři či 

vizionáři. Přihlásit se mohou čeští i zahraniční inovátoři, a to buď v týmech, nebo jako jednotlivci. 

Organizátoři očekávají na dvě stovky účastníků z Česka a okolních zemí, kteří se budou moci 

do akce zapojit virtuálně. Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo životního prostředí České republiky 

a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Organizátorem GreenHack je společnost 

Insane Business Ideas. Další informace, rozepsané výzvy a harmonogram akce najdete 

na stránkách www.greenhack.eu. 

Co je hackathon? 

Hackathon je jednodenní nebo dvoudenní akce, na které skupina programátorů, designerů nebo 

jiných expertů staví prototyp řešení konkrétního problému. Jedná se o etické hackery, kteří využívají 

svých schopností pro dobro ostatních. Tématem hackathonů bývají výzvy moderní doby jako zdraví, 

doprava, energetika nebo život ve městech. Při práci účastníkům pomáhají odborní mentoři, data 

z veřejné a soukromé sféry či rychlý internet. 

O společnosti BASF  

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský 

úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Více než 110 tisíc 

zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích 

téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, 

Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2020 

dosáhla BASF obratu 59 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách 

ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace 

naleznete na www.basf.com. 

BASF v České republice 

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického 

průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních 

a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2020 měla společnost BASF v České republice 

více než 60 zaměstnanců a dosáhla obratu 623 milionů eur. Další informace jsou uvedeny 

na internetové stránce www.basf.cz. 

https://www.eugreenweek.eu/cs
https://www.mzp.cz/
https://www.mpo.cz/
https://www.ceehacks.com/
http://www.greenhack.eu/
http://www.basf.com/
http://www.basf.cz/

