Pravidla účasti v programu GREEN LIGHT 2018/2019

Program GREEN LIGHT (dále jen GL).
Kdo je organizátorem GL?
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum podpory inovací
Kdo se může přihlásit?
Účastníkem GL se může stát:
 každá fyzická osoba či tým
 OSVČ
 právnická osoba
 účastníci mohou být také ze zahraničí
Přihlášením souhlasíš s pravidly GL uvedenými na webu greenlight.vsb.cz. Přihlásit můžeš
libovolný inovativní podnikatelský záměr či nápad, který dosud nebyl realizován nebo v době
zaslání přihlášky ještě neuplynul 1 rok od jeho uvedení na trh.
Jak se stanu účastníkem GL?
Vyplnění přihlášky je prvním krokem. Účastníky programu ze zaslaných přihlášek vybírá
komise. Účastník je o zařazení do programu informován e-mailem.
Plynou pro mě z účasti nějaké závazky?
Ano. Podmínkou účasti v GL je uzavření smluv mezi účastníkem a organizátorem, jejichž
součástí je např. poskytování doplňkových informací o rozvoji podpořeného
projektu/podnikání po ukončení akcelerace nebo nárok organizátora GL na 2 % z případné
investice.
Co je GL Akcelerátor?
Několikaměsíční program, v rámci kterého získají účastníci znalosti a možnosti pro rozjezd
svého podnikatelského nápadu. Akcelerátor se skládá ze seminářů, workshopů a individuální
péče oborových profesionálů. Je zakončen Startup Show.
Co je Startup Show?
Jde o prezentační akci pro veřejnost, investory a média, kde se před porotou představují
nejlepší start-up projekty, které úspěšně absolvovaly GL Akcelerátor. Zařazením projektu do
GL Akcelerátoru nevzniká automaticky nárok na prezentaci na Startup Show. Projekty, které
se v rámci show budou prezentovat, vybírá organizátor.
Co získám účastí na Startup Show?
Ceny v hodnotě až 500.000 korun, o které budeš s ostatními účastníky soutěžit. Také možnost
představení svého projektu veřejnosti, partnerům, investorům a médiím. Na výhry však není
právní nárok. Vymáhání výher právní cestou je vyloučeno.
Kdo určí, které projekty jsou nejlepší?
Nejlepší projekty jsou vybrány na základě hodnocení odborné komise složené z úspěšných
podnikatelů a investorů. Složení poroty určí organizátor.
Jak je zajištěna ochrana mého nápadu před zneužitím?
Ochrana nápadů před zneužitím třetí stranou je zaručena podpisem prohlášení o mlčenlivosti.
Organizátor soutěže se zavazuje podepsat tato prohlášení se všemi subjekty, které přijdou do
styku s přihlášenými projekty.

Jaká jsou další pravidla?
Účastníci souhlasí se zveřejněním výstupů programu GL, a to po neomezenou dobu. Rozsah
zveřejnění: jména účastníků, název a stručná anotace podnikatelského záměru, dosažený
výsledek v soutěži, fotografie účastníků při soutěži.
Jako účastníkovi mi vznikly náklady spojené s dopravou na semináře. Mohu je nějak
dostat zpět?
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které účastník
vynaložil v souvislosti se svou účastí v programu.
Může se ještě něco v projektu změnit?
Ano, může se to stát. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel a časového
harmonogramu.
Mám otázky, na které jsem zde nenašel odpověď.
Kontaktuj organizátora programu. Veškeré otázky těmito pravidly neupravené nebo
nepředvídané budou řešeny výhradně organizátorem.

