Pravidla soutěže „Začínáme v Kraji Vysočina“
Vyhlašovatelé: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále je „CzechInvest")
Partneři:
Kraj Vysočina
Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina (dále jen „KHK KV")
Vysoká škola polytechnická Jihlava (dále jen „VŠPJ"),

Sponzoři: Firmy ochotné podpořit soutěž či soutěžící finančním příspěvkem či nefinančním darem
(ALTREVA spol. s r.o., BJS Czech s.r.o., Bosch Diesel s.r.o. ad.)

Cíl soutěže: Podpora inovativních podnikatelských záměrů a začínajících inovativních podnikatelů
Vymezení účastníků:
-

fyzické osoby s trvalým pobytem nebo s místem studia v Kraji Vysočina

-

fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby, při splnění následujících podmínek:
o

podnikají v České republice dle platných právních předpisů, přičemž jejich podnikatelská
činnost netrvá v okamžiku podání žádosti déle než sedm let,

o

zahájení nové oblasti podnikání související s přihlášeným projektem je taktéž akceptováno.
Subjekty působící v oblasti, kterou uspokojují nestátní neziskové organizace (zejména o.p.s.,
nadace či nadační fondy a spolky) se nemohou soutěže účastnit,

o

jejichž sídlo podnikání, případně pobočka, na níž má být předkládaný projekt realizován, je
v Kraji Vysočina,

o

které nejsou v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon),

o

které nemají v evidenci zachyceny daňové nedoplatky,

o

které nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem činnosti účastníka, nebo pro trestný čin proti majetku,

o

které nemají splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Podmínky soutěže:
Do Soutěže je možné se přihlásit od 18. září 2019 do 13. listopadu 2019.
Do Soutěže se může přihlásit Soutěžící splňující podmínky stanovené v těchto pravidlech (dále jen
„Pravidla“), který pravdivě a úplně vyplní registrační formulář a zároveň přiloží veškeré požadované
podklady a přílohy. Přihlášku soutěžící odešle na mail: jihlava@czechinvest.org. Počet příspěvků jedním
soutěžícím není omezen. Kontaktní osobou v případě dotazů je Adam Joura, adam.joura@czechinvest.org,
606 613 378.

Vymezení soutěžního projektu: Realizovaný (nejdéle je počátek realizace možný 7 let nazpět od data
vyhlášení soutěže) či plánovaný inovativní podnikatelský záměr z oblasti výroby i služeb (např. nový
výrobek, inovovaný výrobek, výrobní postup, organizace práce apod.).
Soutěžní kategorie a ceny
Technické projekty
Netechnické projekty

Finanční odměnou ve výši 33 000 Kč bude oceněn vítězný projekt z každé kategorie, stejnou hodnotou
bude oceněn nejlepší studentský projekt (1 za obě kategorie). Z rozhodnutí sponzorů soutěže mohou být
vyhlášeny další kategorie.

Výběr a hodnocení
Hodnocení přijatých soutěžních příspěvků proběhne ve dvou kolech. V prvním kole budou přijaté projekty
zkontrolovány po formální stránce a z každé kategorie (Technický projekt, Netechnický projekt) bude
vybráno porotou 10 soutěžních příspěvků, které postupují do druhého kola. V rámci druhého soutěžního
kola budou mít autoři vybraných projektů možnost osobně projekt prezentovat před odbornou porotou.
Počítá se s časovou dotací 5 minut na prezentaci a 15 minut na případné dotazy. Předpokládaný termín
konání druhého kola je polovina listopadu 2019, termín bude včas upřesněn.
Kritéria hodnocení
Originalita/dobrý nápad
Prostor pro další růst
Realizovatelnost záměru
Kvalita zpracování
Prezentace
Odborná porota
Odborná porota bude mít 5 až 7 členů a bude složena ze zástupců Kraje Vysočina, CzechInvestu, Krajské
hospodářské komory Kraje Vysočina, Vysoké školy polytechnické Jihlava, podnikatelů a partnerů soutěže.

Místo a termín vyhlášení vítězů:
Výsledky soutěže budou vyhlášeny 27. listopadu 2019 na Vysoké škole polytechnické Jihlava.
Ostatní podmínky
>
>
>

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či ji zcela zrušit
bez udání důvodu a stanovení náhrady.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevracet došlé projekty.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo seznámit se s předloženými projekty, a to výhradně pro potřebu

hodnocení a z důvodu případného oslovení soutěžících nabídkou veřejné podpory.
>
>
>

>
>

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo předat předložené projekty členům odborné poroty.
Na výhru není právní nárok.
Finanční výhra v soutěži je v případě výherce - fyzické osoby osvobozena od daně z příjmů
fyzických osob dle § 4 odst. 1 f) zákona 586/1992 o Daních z příjmů, v případě výherceprávnické osoby se dle tohoto zákona jedná o zdanitelný příjem.
Soutěžící souhlasí s použitím jména, názvu, obrazových a zvukových záznamů pořízených v
průběhu soutěže za účelem propagace soutěžících, akce a budoucích ročníků.
Soutěžící souhlasí se zveřejněním anotace a příběhu dle vlastní formulace v rozsahu do 1000
znaků vč. mezer. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit tyto informace, nebudou-li

>

v souladu s obsahem projektu, skutečností či etickými pravidly.
Vyhlašovatel se výslovně zavazuje, že veškeré informace a údaje, zejména obsažené v
přihlášených projektech, vyjma výše uvedených, bude považovat za důvěrné a odborná porota

>

Zjistí-li Vyhlašovatel v průběhu nebo po vyhlášení výsledků Soutěže, že Účastník uvedl v

bude vázána dohodou o mlčenlivosti ve stejném rozsahu.
registračním formuláři nebo v průběhu Soutěže nepravdivé údaje nebo nepředložil-li přihlašovatel
či výherce požadované doklady, je Vyhlašovatel oprávněn jej ze Soutěže vyloučit, a pokud byla
uvedenému Účastníkovi poskytnuta finanční odměna, žádat její vydání (vrácení).

Struktura registračního formuláře:
-

název projektu

-

identifikace účastníka:
FO – jméno, adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon, v případě bydliště mimo kraj doložit potvrzení o
studiu na SŠ, VŠ v Kraji Vysočina
FO podnikající – jméno, místo podnikání, IČO, předmět podnikání, e-mail, telefon
PO – název, sídlo, IČO, předmět podnikání, identifikace osoby oprávněné jednat za společnost včetně
kontaktů

-

stručný popis projektu pro veřejnost (anotace)

-

vznik projektu – co bylo motivací ke vzniku projektu, popis výchozí situace, která byla podnětem, jak
projekt vznikl, co projekt řeší, jedná se o prvotní podnikatelský záměr nebo navazující na stávající
podnikání?

-

popis inovace/řešení - v čem inovace spočívá (např. popis výrobního procesu, použití inovativních
materiálů, funkční/designová inovace výrobku apod.), jaké přinese inovace řešení

-

cílová skupina projektu – pro koho je inovovaný produkt/služba určena, jaký budou mít využití užitek
- přednosti, jedinečnost, konkurenční výhoda

-

marketing – jakými kanály bude cílová skupina oslovována, jaké marketingové aktivity a tržní analýzy
jsou nebo budou součástí projektu

-

časový harmonogram projektu - časová osa realizace projektu: zahájení, důležité etapy realizace,
ukončení, vyhodnocení

-

finanční plán – možná/plánovaná struktura financování projektu (dotace, zapojení investora, vlastní
kapitál, atd.) Předpokládané objemy prodejů, cenovou kalkulaci a z toho odvozené výnosy. Odhad

finančního dopadu projektu nejméně na období jednoho roku.
-

možná rizika realizace - co může projekt ohrozit a jak se těmto rizikům vyhnout či na ně reagovat?
(např. uvážení tržního potenciálu, konkurence, SWOT analýza a finanční zajištění realizace projektu
atd.)

-

vazba projektu na životní prostředí, udržitelný rozvoj, sociální aspekty atd. - vztah projektu k
životnímu prostředí (výroba, doprava, odpady, životní cyklus artiklu) a jeho dopady na společnost
(např. aktivity v regionu, zapojení znevýhodněných skupin, atd.)

-

volitelné přílohy dle uvážení

-

souhlas s podmínkami soutěže vč. prohlášení v souladu s GDPR ...

-

...... jméno a podpis

