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Subcarpathian NASA Space Apps Challenge 2022

Subcarpathian NASA Space Apps Challenge 2022 to już druga edycja pres�żowego 
wydarzenia na Podkarpaciu. 

Głównym celem inicjatywy jest integracja środowiska lotniczo-kosmicznego na            
Podkarpaciu, a także opracowanie nowych prototypów rozwiązań wykorzystujących 
dane satelitarne i technologie kosmiczne w regionie, w odpowiedzi na                                   

interdyscyplinarne wyzwania ogłoszone przez NASA.

1-2 października 2022

Adresatami programu są młodzi mieszkańcy województwa podkarpackiego 
(zespoły uczniów i nauczycieli ze szkół oraz studentów i naukowców z uczelni), 
zainteresowani rozwojem kultury innowacji w lotnictwie i kosmonautyce. 
Zapraszamy do udziału wszystkich, niezależnie od profesji: artystów, markerów, 
innowatorów, projektantów, programistów, technologów, inżynierów                          

z Podkarpacia.

30 000 zł - Podkarpackie Centrum Innowacji

Najlepsze zespoły zostaną zgłoszone do rywalizacji międzynarodowej.

Najlepsze rozwiązania opracowane podczas hackathonu będą miały możliwość 
dalszego rozwoju w ramach programu preinkubacji PCI ProtoLab we           
współpracy z partnerami merytorycznymi. Zespoły otrzymają cenne nagrody 
finansowe oraz niefinansowe (wakacyjne staże i praktyki zawodowe, wizyty 
studyjne i spotkania mentorskie, nagrody i wyróżnienia specjalne) od                

organizatora i partnerów.

15 000 zł
10 000 zł  5 000 zł
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Subcarpathian NASA Space Apps Challenge 2022 to już druga edycja pres�żowego 
wydarzenia na Podkarpaciu. 

Głównym celem inicjatywy jest integracja środowiska lotniczo-kosmicznego na            
Podkarpaciu, a także opracowanie nowych prototypów rozwiązań wykorzystujących 
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interdyscyplinarne wyzwania ogłoszone przez NASA.

Hackathon NASA Space Apps Challenge 
Rzeszów 2021

Mentorzy i partnerzy

1. edycja regionalnej edycji globalnego hackathonu NASA Interna�onal Space Apps 
Challenge 2021 odbyła się w dniach 2-3 października 2021. Interdyscyplinarne zespoły, 
w skład których wchodzili studenci i uczniowie szkół średnich, powstały w Rzeszowie, 
Jarosławiu, Krośnie i innych miejscowościach na terenie województwa podkarpackiego. 
Inicjatorami rzeszowskiej edycji wydarzenia było Podkarpackie Centrum Innowacji oraz 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Po raz pierwszy w dziesięciolet-
niej historii hackathonu NASA, Rzeszów dołączył do lokalizacji z całego świata i był 

gospodarzem tej inicjatywy. 

75 uczestników w 19 zespołach, którzy pracowali nad rozwiązaniami  w zakresie 
wyzwań zaproponowanych przez NASA.

W gronie prelegentów hackathonu w Rzeszowie znaleźli się m.in.: Grzegorz Brona (Pre-
zes Creotech Instruments), Rafał Magryś (Wiceprezes EXATEL), Marek Wójcik (Wicepre-
zes SES) oraz Daniel Ben Dov (Wiceprezes NSLComm). Wśród zaproszonych gości pod-
karpackiej edycji hackathonu znaleźli się również przedstawiciele instytucji kosmicz-
nych: Justyna Redelkiewicz z EUSPA, Artur Chmielewski z NASA JPL oraz Agnieszka   

Ewertowska z Astroniki. 

Partnerami branżowymi podkarpackiej edycji NASA Space Apps Challenge 2021 byli: 
Sektorowa Rada ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, Amerykańska 
Izba Handlowa, Boeing, Creotech Instruments, PZL-Mielec LMCO, EXATEL, KP Labs, 
CloudFerro, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Astronika. Bran-

żowym partnerem międzynarodowym był SES.



Sukcesy i osiągnięcia
Zwycięzcą NASA Space Apps Challenge Rzeszów 2021 został zespół Gathered, który 
stworzył aplikację ułatwiającą zbieranie danych publikowanych przez agencje kosmicz-
ne. Na drugim miejscu znalazł się zespół SuperCluster, którego członkowie stworzyli 
serwis internetowy prezentujący, jak krok po kroku stworzyć balon stratosferyczny.           
Z kolei trzecie miejsce zajął międzynarodowy zespół RDDT, który w ramach hackathonu 
zaprojektował serwis internetowy mapujący kosmiczne śmieci w czasie rzeczywistym. 



Współpraca
Współpraca oraz zaangażowanie firm partnerskich przy organizacji Hackathonu stano-
wią dla nas nieocenione wsparcie. To wyjątkowe wydarzenie jest organizowane w celu 
rozwoju “kadr przyszłości” na Podkarpaciu, które mogą stanowić prawdziwy “game 

changer” w sektorze lotniczo-kosmicznym w Polsce oraz poza jej granicami.

Doceniając okazane zaangażowanie oferujemy Państwu w ramach współpracy         
świadczenia partnerskie dopasowane do potrzeb i możliwości ustalanych w toku                         

indywidualnego kontaktu.

Niezależnie od wybranej opcji zaangażowania, proponujemy zakres świadczeń promo-
cyjnych przygotowany podczas ustaleń indywidualnych pomiędzy organizatorem                             
a partnerem, jednak niezależnie od ustaleń każdy partner otrzymuje następujące           
korzyści: 

promocja swojej marki na największym kosmicznym wydarzeniu na Podkarpaciu, 

promocja w środowisku akademickim w trakcie najważniejszego studenckiego                             
wydarzenia, 
 
wzrost rozpoznawalności marki oraz oferowanych produktów wśród uczniów                            
i studentów, 

zaprezentowanie działalności firmy jako aktywnie wspierającej rozwój młodych ludzi, 

budowanie wizerunku działalności odpowiedzialnej społecznie i angażującej się                
w przedsięwzięcie związane z budowaniem kultury innowacyjności i prototypowania,

możliwość pozyskania potencjalnych kandydatów na staż, praktyki i pracowników.

Głęboko wierzymy, że to wydarzenie otworzy Państwu przestrzeń do zaistnienia na 
płaszczyźnie wizerunkowej u nowej grupy potencjalnych odbiorców innowacyjnych 
rozwiązań sektora lotniczo-kosmicznego na Podkarpaciu i nie tylko.

Współpraca partnerska jest realizowania na podstawie umowy lub porozumienia. Obie 
formy naszej współpracy poprzedzone są ustaleniem szczegółowego zakresu obustron-
nego zaangażowania, którego celem jest osiągnięcie ustalonego zakresu i formy          

partnerstwa. 

Świadczenia



Łukasz Bonarek
Dyrektor Zarządzający
PCI ProtoLab

l.bonarek@pcinn.org
tel. 504 238 114 

Kacper Moczarny
Specjalista ds. Realizacji projektów

k.moczarny@pcinn.org
tel. 798 870 455

Zapraszamy do rozmowy

Patronaty Honorowe

Partner Strategiczny


