NEJLEPŠÍ INOVACE
Soutěžní kategorie JA Studentská Firma 2018/2019
1.

POPIS SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
Cílem soutěžní kategorie „Nejlepší inovace“ je motivovat studenty k novým pohledům
a přístupům. Hodnoceny budou inovace neboli vylepšení existujících produktů či služeb.

2.

PODMÍNKY ÚČASTI
Kategorie „Nejlepší inovace“ je určena všem JA Studentským Firmám bez ohledu na
předmět podnikání. Zúčastnit se mohou týmy s jakýmkoli produktem nebo službou, pro
libovolnou cílovou skupinu. Cílovou skupinou mohou být jak běžní individuální klienti,
tak firmy či organizace.

3.

PARTNEŘI SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
JIC – Jihomoravské Inovační centrum.

4.

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Zahájení ročníku: 15. 10. 2018

Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2018 – jiná forma přihlášení není možná

Uzávěrka zaslání povinných podkladů (prezentace a lean canvass): 15. 2.
2019

Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: 4. 4. 2019

5.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Vítěz bude vybrán na základě hodnocení následujících kritérií:

Produkt/služba musí být realizovatelná v běžných podmínkách trhu

Produkt/služba musí být životaschopná alespoň po dobu 5 let (předpokládá se
poptávka po produktu/službě)

Produkt/služba musí řešit reálný problém/nedostatek na trhu
POVINNÉ PODKLADY

Prezentace ve formátu PPT (max 10 stran) s popisem produktu nebo služby

Vypracování nápadu do šablony Lean Canvas, ke stažení ZDE.
Oba dokumenty zašlete na adresu jafirma@jaczech.cz.

6.

VÝSLEDKY
Výsledky budou oznámeny na Soutěžním veletrhu JA Studentských firem konaném dne
4. 4. 2019 v Praze.

7.

VÝHERCE
Vyhlášené bude 1. – 3. místo.
Výherce kategorie Nejlepší inovace získá hodnotné ceny od partnerů soutěžní
kategorie. Ceny budou předány na Veletrhu JA Studentských Firem, který proběhne
4. 4. 2019 v OC Galerie Harfa v Praze.

www.jaczech.cz

Výherce 1. místa zároveň postupuje do
FINÁLE O NEJLEPŠÍ JA STUDENTSKOU FIRMU ROKU:







Finále probíhá v angličtině
Studenti si musí připravit powerpointovou prezentaci o činnosti JA Studentské
Firmy a výroční zprávu.
Prezentace JA Studentské Firmy proběhne před porotou a diváky
Neveřejná diskuse s porotou – zodpovězení dotazů týkající se činnosti JA
Studentské Firmy, poskytovaných služeb a nabízených výrobků.
Termín finále bude upřesněn na jaře 2019 – sledujte naše stránky a FB!
V případě, že výherce odstoupí od účasti ve finále, automaticky postupuje
další v pořadí, tj. z 2. místa. Při stejné situaci následně postupuje do finále 3. v
pořadí.

Hlavní výhrou ve finále JA Studentských Firem je účast v jubilejním 30. ročníku
mezinárodního finále JA Europe Student Company of the Year
v Lille ve Francii 3. – 5. 7. 2019.
8.

POROTA
Porota bude složena ze specialistů a odborníků s dlouholetou praxí z řad zástupců
partnerů kategorie.

9.

KONTAKTNÍ OSOBA
Simona Sušilová, simona@jaczech.cz, +420 602 656 120

JIC je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je propojovat – maximálně podpořit spolupráci
firem, vědců a univerzit, a inovovat – do roku 2020 chce pomoci v růstu 300 firmám, a tím se podílet na
vybudování silného podnikatelského ekosystému. JIC vzniklo v roce 2001 a během následujících 15 let
se rozrostlo tak, že dnes má 2 dceřiné společnosti. Jednou z nich je JIC VENTURES, která pomáhá
nadějným firmám rychleji růst - investuje do nich výměnou za podíl ve společnosti. Od roku 2008 rovněž
spravuje první biotechnologický inkubátor. První startup akcelerátor v ČR podpořil od svého založení
62 startupů, které získaly investice za více než 122 milionů korun. Od roku 2013 je akcelerátor otevřený
i pro zahraniční společnosti. V roce 2011 třetí místo v mezinárodní soutěži The Best Incubator Award
potvrdilo, že se JIC může směle poměřovat se světovými inovačními centry a inkubátory.
Coca-Cola je nejoblíbenějším a nejprodávanějším nealkoholickým nápojem v dějinách a zároveň
nejznámější značkou světa.
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