MLADÍ INOVÁTOŘI, VĚDCI, VYNÁLEZCI,
KONSTRUKTÉŘI A PODNIKATELÉ
POZOR!
Máte nápad, který chcete uvést do praxe, ale schází Vám potřebné
finance? Nastartujte své podnikání s novým projektem
ČESKÉ HLAVIČKY – S NÁPADEM DO ŽIVOTA

Zúčastněte se a získejte:
• možnost spolupráce s předními českými podnikateli a mecenáši
• silné partnery se zkušenostmi v businessu
• příležitost získat potřebné finance na rozjezd svého projektu
• mediální zviditelnění
• unikátní zpětnou vazbu na své nápady ze strany vědecké sféry i praxe
Více informací najdete v informační příloze
a také na stránkách www.ceskahlava.cz

NOVÝ PROJEKT PRO MLADÉ INOVÁTORY.
ZÍSKEJTE FINANCE NA ROZJEZD SVÉHO PODNIKÁNÍ!
Máte nápad, který chcete prosadit do praxe? Zaujměte a získejte peníze na rozjezd svého projektu právě vy!
Přihlašujte se od teď až do 30. 6. 2015!
Česká hlava letos připravila novinku pro všechny mladé vědce-inovátory, kteří chtějí svůj nápad uvést do praxe.
Formou vícedílného TV pořadu chystaného s Českou televizí chceme pomoci nalézat vhodné investory a silné
partnery pro nové projekty a podnikatelské záměry, které potřebují finance na své nastartování či uvedení na trh.
Na straně investorů se objeví známí čeští podnikatelé a mecenáši. Průvodce pořadem bude český vědec
a moderátor britského původu Michael Londesborough.
KDO VŠECHNO SE MŮŽE ZÚČASTNIT?
• mladí inovátoři ve věku 15-22 let, kteří hledají finance nebo partnera na rozjezd svého projektu
CO MOHU ÚČASTÍ ZÍSKAT?
• silného a zkušeného partnera pro nastartování svého projektu
• zpětnou vazbu odborníků z řad vědců i businessmenů na svůj projekt
• příležitost spolupracovat s předními českými společnostmi
• mediální zviditelnění svého projektu a tím i možnost zaujetí širší odborné veřejnosti
JAK SE PŘIHLÁSIT?
Souběžně probíhá i příjem nominací do soutěže České hlavičky, které se zájemci rovněž mohou, ale nemusí, zúčastnit.
Postup pro přihlášení na TV natáčení:
1. Pokud se chcete zúčastnit i soutěže České hlavičky 2015:
• v přihlášce do soutěže stačí zaškrtnout kolonku „Chci se zúčastnit televizní docu-reality show České 		
hlavičky – s nápadem do života“
• podrobnosti o přihlášení do soutěže najdete na www.ceskahlava.cz/cz/ceske-hlavicky
2. Pokud se chcete zúčastnit pouze TV pořadu:
• zašlete email s předmětem „TV pořad“ na adresu hlavicky@ceskahlava.cz a připojte tyto náležitosti:
		
• jméno a přímení, datum narození, adresu, telefon a email
		
• adresu školy s kontaktními údaji
		
• údaje o případných spoluautorech
		
• abstrakt práce (stručný výtah v maximálním rozsahu 1 normostrany)
		
• synopsi práce (podrobnější shrnutí práce v maximálním rozsahu 7 normostran) a případně fotografie,
		
grafy a jiné vizualizace
Přihlášky posílejte nejpozději do 30. 6. 2015. Po obdržení těchto informací vás budeme kontaktovat s dalšími instrukcemi
týkajícími se natáčení.
JAK BUDE VYPADAT BĚŽNÝ DÍL?
• formou portrétů uchazeči představí sebe i svůj projekt – okolnosti jeho vzniku, proč je výjimečný, v čem vidí
příležitosti k uplatnění v praxi atd.
• projekt poté bude zhodnocen nezávislými odborníky – zástupcem akademické sféry (vědcem patřičného
zaměření) a představitelem přední poradenské společnosti (KPMG)
• uchazeči v závěru představí své projekty investorům – významným českým podnikatelům, se kterými
se pokusí domluvit na spolupráci
KDY A KDE SE BUDE NATÁČET?
Natáčení bude probíhat v červenci a srpnu 2015. Každý účastník se zúčastní
cca 2-3 natáčecích dnů, jejichž termíny budou s účastníky předem konzultovány.

