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Uzávierka podávania žiadostí 
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Mesto Košice, v  spolupráci s  organizáciami Creative Industry Košice, CIVITTA Slovakia,  
IT Valley a  Východné pobrežie, vyhlasuje v  rámci projektu Košice 2.0 otvorenú výzvu 
na zapojenie sa do akceleračného programu Challenger Ideator, určeného na podporu 
podnikateľských ideí firiem, študentov, jednotlivcov alebo tímov so zameraním na riešenia 
a  adresovania výziev, ktorým čelí mesto. Akceleračný program podporí spoluprácu 
etablovaných firiem s mladými talentmi, ktorá prinesie inovácie a podporí vznik spin-offov 
a startupov v korporátnom prostredí. 

Tento program sa koná ako súčasť projektu Košice 2.0 a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia.

 

HLAVNÉ PRIORITY VÝZVY

l  Zapojenie študentov do podnikateľských aktivít

l  Záujem podnikateľského sektora o domény mestského prostredia

l  Tvorba riešení, ktoré prispejú k rozvoju mesta Košice

ŠPECIFICKÉ PRIORITY VÝZVY

l  Podpora podnikateľského potenciálu v Košiciach

l  Podpora spolupráce so samosprávou - mestom Košice

ČO JE AKCELERAČNÝ PROGRAM CHALLENGER IDEATOR A KOMU JE URČENÝ?

Program Challenger Ideator je nástroj, ktorý prináša príležitosť vytvorenia inovácií prostredníctvom 

spolupráce tímov zložených zo skúsených členov z  podnikateľského prostredia a  aktívnych mladých 
ľudí so záujmom o  podnikanie a  inovácie. Zároveň predstavuje tento program príležitosť spolupracovať 

s mestom Košice na riešení mestských problémov. Program bude kombinovať prezenčné workshopy s online 

stretnutiami. 

Challenger Ideator je určený aktívnym mladým ľuďom, organizáciám a firmám, ktoré majú záujem o inovácie, 

spoluprácu a wellbeing obyvateľov mesta. Počas programu bude 10 rôznorodých tímov úzko spolupracovať 

s odborníkmi z Magistrátu mesta Košice, koučmi a odborníkmi zo spoločnosti CIVITTA. Vzniknuté tímy budú 

generovať, rozvíjať a testovať svoje riešenia existujúcich mestských výziev/problémov.

https://www.kosice.sk/sk
https://www.cike.sk/
https://civitta.sk/
https://www.kosiceitvalley.sk/
https://www.vychodnepobrezie.org/
https://kosice2.sk/o-projekte/
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Do akceleračného programu sa môžu prihlásiť jednotlivci aj tímy. 

Program je vhodný aj pre aktívnych študentov, ktorí sú motivovaní budovať nové zručnosti a rozvíjať svoje 

podnikateľské myslenie. Vhodnými účastníkmi sú tiež zamestnanci firiem s vysokým potenciálom, ktorí si 

chcú zlepšovať svoje schopnosti. Do programu sa tiež môžu zapojiť spoločnosti, ktoré majú riešenia na výzvy 

mesta a ich  zamestnanci ich môžu s pomocou programu ďalej rozvíjať. 

TRVANIE PROGRAMU: 3 mesiace 

ORIENTAČNÝ ČASOVÝ PLÁN

PRVÁ FÁZA  INITIATE  1. - 24. 3. 2023  

  (online / prezenčne: streda v čase od 15:00-17:00)

DRUHÁ FÁZA  UNDERSTAND & DEFINE 27. 3. - 14. 4. 2023   
  (online / prezenčne: streda v čase od 15:00-17:00)

TRETIA FÁZA  IDEATE & DECIDE  17. - 30. 4. 2023 
  (online / prezenčne: streda v čase od 15:00-17:00)

ŠTVRTÁ FÁZA  PROTOTYPE & VALIDATE  1. - 12. 5. 2023  

  (online / prezenčne: streda v čase od 15:00-17:00)

PIATA FÁZA  IMPLEMENT 15. - 26. 5. 2023 

  (online / prezenčne: streda v čase od 15:00-17:00)

Individuálny mentoring a coaching: po dohode s mentormi a coachmi

LAUNCH DAY:   30. 5. 2023 
 (v Košiciach od 9:00 do 21:00)

*Účastníci budú vopred informovaní, ktoré workshopy sa budú konať online alebo osobne v Košiciach. Časy 

workshopov sa môžu zmeniť. 
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OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA SÚ:

l  Fyzické osoby

l  Fyzické osoby – podnikatelia 

l  Právnická osoba oprávnená na podnikanie

l  Nadácie 

l  Občianske združenia, neziskové organizácie 

Účastníci predošlých akceleračných programov Challenger Urban:Creative sú oprávnenými žiadateľmi 

v prípade, že sa do programu Challenger Ideator zapoja s produktom/službou, s ktorou do predchádzajúcich 

kôl zapojení neboli.

ČO PRINESIE ÚČASTNÍKOM TENTO AKCELERAČNÝ PROGRAM? 

l  Účasť na skupinových workshopoch a následné individuálne konzultácie na témy: 

 Dizajnové myslenie

 Potreby mesta a možnosti spolupráce 

 Definovanie problému 

 Dáta a výskum 

 Generovanie nápadov

 Storyboarding

 Vytváranie prototypu

 Business Model Canvas

 Techniky predaja 

 Príprava pitch decku

 Verejné vystupovanie

l  Individuálny mentoring s expertmi v relevantných oblastiach, určených na základe úvodného pohovoru,

  v celkovom rozsahu 6 hodín za firmu

l  Individuálny coaching s organizátormi programu na pravidelnej dvojtýždňovej báze

l  Možnosť prezentovať svoj projekt počas verejného finále programu Launch Day

l  Víťaz akceleračného programu získa cenu 10 000 eur

(Pozn. Výhra podlieha zdaňovaniu výhier a cien, ktoré upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov.)
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HODNOTENIE ŽIADOSTÍ 

Po vyplnení žiadostí bude výberový proces prebiehať prostredníctvom Bootcampu, ktorý bude pozostávať 

z dvoch 30-minútových pohovorov. Na týchto pohovoroch budú potenciálni účastníci hodnotení výberovou 

komisiou zloženou zo zástupcov vyhlasovateľa výzvy - Mesta Košice, administrátora výzvy - CIKE 

a organizátora programu - spoločnosti CIVITTA. 

KRITÉRIÁ PROGRAMU 

Kritériá výberu sa odvíjajú od obsahu prihlasovacieho formulára, pričom hodnotitelia hodnotia jednotlivé 

časti formulára nasledujúcimi kritériami hodnotenia na príslušnej škále bodov jednotlivých kritérií. Maximálny 

možný počet bodov, ktorý môže uchádzač získať, je 100. Do Bootcampu budu pozvaní len tí uchádzači, ktorí 

v hodnotení získajú 50 a viac bodov.

K1  0-25 Uchádzač je študent vysokej školy, zamestnanec firmy, zakladateľ súkromnej 

  spoločnosti alebo SZČO.

K2  0-25 Uchádzač pôsobí v Košiciach alebo Košickom kraji.

K3  0-10 Uchádzač má skúsenosti v oblasti inovácií.

K4  0-15 Uchádzač má motiváciu rozvíjať podnikateľský zámer a svoje podnikateľské zručnosti.

K5  0-15 Uchádzač má motiváciu rozvíjať mestské služby a zlepšovať kvalitu života obyvateľov.

K6  0-10 Uchádzač prináša ideu/projekt/produkt/službu súvisiacu s výzvami a životom v meste 

  Košice.

PODMIENKY PROGRAMU:

Vybraní účastníci programu sa vstupom zaväzujú, že sa zúčastnia aktivít v  rámci programu a  celodennej 

aktivity Launch Day, dňa 30. mája 2023. Vybrané aktivity si budú vyžadovať fyzickú prítomnosť v Košiciah.
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PRIHÁSIŤ SA

TERMÍN PODÁVANIA ŽIADOSTÍ: 

Výzva vyhlásená: 24. 1. 2023 

Uzávierka podávania žiadostí: 20. 2. 2023

REGISTRÁCIA ŽIADOSTÍ

Žiadosť je zaregistrovaná elektronicky a to formou vyplnenia registračného formulára.
Žiadosť je zaregistrovaná najneskôr do 20. 2. 2023. 

Na žiadosti podané po uvedenom termíne sa neprihliada. 

 

KONTAKT

E-mail: challenger@kosice2.sk

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvSElheUBfZhKS2axwOrEKY_FqnX4myWmwGxdq4w87ncVN8Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvSElheUBfZhKS2axwOrEKY_FqnX4myWmwGxdq4w87ncVN8Q/viewform

