Vyhlášení soutěže „Cena podnikavosti studenta“ na Vysokém učení technickém v Brně

I.

Vyhlášení
Vyhlašovatelem soutěže „Cena podnikavosti studenta“ na Vysokém učení technickém
v Brně (dále jen „VUT“) je rektor.

II.

Partner
Partnerem soutěže je JIC, zájmové sdružení právnických osob (dále jen „JIC“).

III.

Etapy soutěže
a) První etapa – registrace, zpracování podnikatelského záměru
b) Druhá etapa – prezentace podnikatelského záměru
c) Třetí etapa – obhajoba plnění podnikatelského záměru

IV.

Podmínky účasti v první etapě soutěže
a) Podmínkou účasti v první etapě je, aby se student VUT nebo skupina studentů VUT
(dále jen „tým“) v termínu od 15. 3. 2022 do 31. 5. 2022 registroval do soutěže.
b) Studentem VUT pro účely této soutěže je osoba, která studuje v bakalářském,
magisterském nebo doktorském studijním programu akreditovaném na VUT nebo
některé jeho součásti. Dojde-li k ukončení nebo přerušení studia kdykoliv v průběhu
soutěže, účast v soutěži končí.
c) Za tým vystupuje a v rámci celé soutěže jedná student, kterého tým určí (dále jen
„jednatel“). Jednatel odpovídá za to, že od ostatních členů týmu má oprávnění jednat
za ně v rámci soutěže.
d) Student nebo tým registraci do soutěže provedou v prostředí APOLLO STUDIS, nebo
na www.vutbr.cz/studenti/podnikavost.
e) Součástí registrace je předložení podnikatelského záměru, který obsahuje:
a. řádné vyplnění registračního formuláře,
b. zaslání audiovizuální formy popisu nápadu na email podnikavost@vutbr.cz a
jde-li o tým též
c. souhlasy členů týmů s těmito podmínkami soutěže.
f) Účastníkem soutěže je ten, kdo se řádně registroval.
g) Za účelem objektivního hodnocení prezentace podnikatelského záměru jmenuje
vyhlašovatel komisi složenou ze zástupců VUT a JIC.
h) Kritériem hodnocení je kvalita představených nápadů a jejich prezentace. Dle tohoto
kritéria komise sestaví pořadí účastníků, které předá vyhlašovateli.
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i)
j)

V.

Vyhlašovatel soutěže vybere na základě hodnocení komise, tj. dle sestaveného pořadí
nejpozději do 20. 6. 2022, účastníky postupující do druhé etapy soutěže.
Maximální počet vybraných účastníků, kteří postoupí do druhé etapy soutěže, je 20.
V případě odmítnutí účasti ve druhém kole je vyhlašovatel oprávněn vybrat
náhradníky, vždy však dle pořadí sestaveného komisí a pouze do maximálního počtu.

Podmínky pro splnění druhé etapy soutěže
a) Druhou etapu splní účastník, který
a. zpracoval podnikatelský záměr, a
b. byl na základě hodnocení vyhlašovatelem soutěže vybrán pro účast v třetí
etapě soutěže.
b) Za účelem objektivního hodnocení podnikatelského záměru jmenuje vyhlašovatel
komisi složenou ze zástupců VUT a JIC (dále jen „Hodnotící komise“).
c) Kritériem hodnocení je především
a. kvalita podnikatelského záměru,
b. jeho potenciál, reálnost a udržitelnost,
c. dosažitelnost cílů,
d. schopnost prezentace podnikatelského záměru před Hodnotící komisí.
d) Vyhlašovatel soutěže vybere na základě hodnocení Hodnotící komise nejpozději do
31. 10. 2022 až deset účastníků s nejlepším podnikatelským záměrem.
e) Každý z vybraných účastníků získá od vyhlašovatele „Cenu podnikavosti studenta“ a
stipendium ve výši min. Kč 40 000.—, při počtu vybraných deseti účastníků. Při nižším
počtu vybraných účastníků se částka adekvátně zvyšuje.
f) Je-li účastníkem tým, Cenu podnikavosti studenta získá každý jeho člen; stipendium se
mezi členy týmu dělí v poměru, jaký vyhlašovateli sdělí jednatel. Pokud jednatel
poměry rozdělení nesdělí, bude stipendium mezi členy týmu vyplaceno rovným dílem.
Vybraný účastník postupuje do třetí etapy soutěže.

VI.

Podmínky splnění třetí etapy soutěže
a) Podmínkou pro splnění třetí etapy soutěže je vyplnění registračního formuláře pro 3.
etapu soutěže a úspěšná obhajoba plnění podnikatelského záměru.
b) Obhajoba probíhá před Hodnotící komisí; registrační formulář pro 3. kolo a pozvánku
obsahující místo a čas obhajoby obdrží účastník předem na studentský e-mail. Je-li
účastníkem tým, obhajoby se vedle jednatele smí účastnit i ostatní členové týmu.
c) Kritériem hodnocení je především
a. naplnění podnikatelského záměru,
b. potenciál dalšího růstu a rozvoje.
d) Každý z účastníků, který úspěšně obhájil plnění podnikatelského záměru získá od
vyhlašovatele stipendium na základě splnění předepsaných hodnoticích kritérií. Je-li
vybraným účastníkem tým studentů, užije se ustanovení čl. V. písm. g) obdobně.
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VII.

Náklady účasti v soutěži
Náklady na účast v soutěži, zpracování a plnění podnikatelského záměru, si nese účastník
sám.

VIII.

Ochrana know-how, mlčenlivost, osobní údaje a publicita
a) Veškeré skutečnosti a informace obsažené v materiálech předložených v rámci
soutěže účastníkem, zůstávají ve vlastnictví účastníka.
b) VUT i JIC se zavazují o skutečnostech a informacích podle písm. a) zachovávat
mlčenlivost a využít je výhradně pro účely soutěže a informování o jejím průběhu,
ledaže případný poskytovatel veřejných prostředků požaduje něco jiného. Ani tak
nesmí být ohroženo právo duševního vlastnictví ke skutečnostem a materiálům podle
písm. a).
c) VUT a JIC se zavazují získané osobní údaje využít jen v rámci soutěže, v souladu
s příslušnými předpisy a v souladu se zásadami pro jejich ochranu, které jsou dostupné
na https://www.vutbr.cz/vut/osobni-udaje a https://www.jic.cz/zasady-zpracovani/
d) Soutěž se realizuje v rámci Programu na podporu strategického řízení.
e) Je-li z důvodu vnějších okolností omezena nebo vyloučena osobní účast účastníků
soutěže, lze jednotlivé etapy uskutečnit distanční formou.

V Brně dne

doc. Ing. Ladislav
Janíček, Ph.D., MBA

Digitálně podepsal doc. Ing.
Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
Datum: 2022.03.14 13:03:33
+01'00'

_____________________________________
Vyhlašovatel
Jako člen týmu souhlasím s těmito podmínkami soutěže.
Datum:
______________________________________________
Jméno a příjmení, titul, ID, podpis
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