PARÁDNÍ NÁPAD 2022 MÁ SVÉHO VÍTĚZE!
Pardubice, 25. duben 2022. Soutěž Parádní nápad, jehož pořadatelem jsou Pardubický podnikatelský
inkubátor, P-PINK a PowerHUB, zná své letošní vítěze. Finále, které se odehrálo 20. 4. 2022, ovládl Petr Resl
s podnikatelským nápadem inovativního 3D tisku kompozitů. Stal se nejen vítězem kategorie „Nejlepší
nápad“, ale získal také celkové prvenství. Na druhé pozici se umístili Andrej Vozárik a Juraj Sálus z DronREALITY
(Slovensko), kteří si zároveň odnesli titul „Nejlepší startup“. Třetí místo patří projektu Comenio autorů Tomáš
Kroupa, Ondřej Sukač a Daniel Burkart. Porota udělila také cenu studentskému projektu, kterým je firma
PapTop.

V rámci soutěže, která je určena inovativním nápadům a projektům z České a Slovenské republiky, bylo
vybráno ze 37 přihlášek TOP 12 projektů z oblastí vzdělávání, zdraví, doprava, IT, virtuální realita, chytrá města
nebo například životní prostředí. Tito soutěžící měli možnost zúčastnit se dvoudenního Bootcampu v termínu
19. – 20. 4. V prvním dnu je čekaly vzdělávací semináře a networking, v rámci, kterého si mohli vyměnit
zkušenosti a kontakty a díky mentorům také vylepšit své finálové prezentace. Ty pak představily následující
den v rámci final pitch před porotci.
O své dojmy z finále se s námi podělil člen poroty Přemysl Rubeš (Presto Ventures): “V porotě soutěže Parádní
nápad jsem byl již druhým rokem a jsem rád, že jsem opět dostal příležitost posuzovat nové podnikatelské
projekty, které se do této soutěže hlasí. Rozhodování o vítězích nebylo jednoduché, ale věřím, že jsme vybrali
správně. Děkuji take organizátorům za realizaci soutěže a velmi mě těší, že tentokrát se finále mohlo uskutečnit
ve fyzické podobě. Všem zúčastněným projektům přeji mnoho úspěchů”.
Jako další zasedli v porotě Leo Čihák z Komerční banky, Tomáš Cironis za Startup World Cup & Summit, Ondřej
Tušl za Parádní kraj a Robin Langer z Pardubického podnikatelského inkubátoru. Vítěze čekaly ceny ve formě
vstupenek a divoké karty k účasti na Startup World Cup & Summit, ale také mentoringové a konzultační služby
od Microsoft, PowerHUB a P-PINK. Pro celkového vítěze byla připravena částka 30.000 Kč od Komerční banky
a pro všechny finalisty dále poukazy na služby KB. Mezi cenami nechyběly ani kredity v hodnotě 10 000,- Kč na
pracovní portál Startupjobs.cz.
O své pocity ze soutěže se s námi podělila jedna z hlavních pořadatelek, Petra Srdínková z Pardubického
podnikatelského inkubátoru (P-PINK): “Soutěž jsme koncipovali od začátku jako česko-slovenskou a jsme velmi
rádi, že uspěli účastníci z obou zemí. Věříme, že nejen jim, ale i ostatním, kteří se zúčastnili, tato soutěž nabídla
příležitosti k dalšímu rozvoji. S projekty budeme rádi pracovat i nyní po finále.“
A jak hodnotí soutěž Parádní nápad jeden z jejich účastníků, Andrej Vozárik z DronREALITY? “Výborná
organizace soutěže, mnoho inspirativních lidí a projektů, takové bylo finále soutěže Parádní nápad 2022 v
Pardubicích. Děkujeme”
Petra Srdínková, P-PINK, tel.: 775 540 185, e-mail: petra.srdinkova@p-pink.cz
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O organizátorech:
P-PINK

P-PINK je Pardubický podnikatelský inkubátor, který podporuje vznik inovativních myšlenek a projektů.
Poskytuje nové impulzy pro již zavedené startupy a firmy. Nabízí komplexní podpůrné programy inkubace,
akcelerace, odborného vzdělávání a propojování s potenciálními investory. Posláním P-PINK je zkvalitnit a
rozšířit podnikatelské aktivity a zvýšit počet pracovních míst v Pardubickém kraji.
Pro více informací navštivte: https://www.p-pink.cz/
Sledujte P-PINK také na:

-

LinkedIn: https://cz.linkedin.com/company/ppink
Facebook: https://www.facebook.com/PPINKCZ/
Instagram: https://www.instagram.com/pardubickyinkubator/

PowerHUB

PowerHUB dlouhodobě spolupracuje s Evropským Institutem pro Inovace a Technologie na programech
umožňující rozvoj začínajícím podnikatelům a inovačním týmům. Kromě Akcelerátoru pro začínající týmy je
PowerHUB zapojen i ve Scale-up Hubu pro pokročilejší start-upy a v GoGlobal programu umožňující těm
nejlepším dostat se na americké a asijské trhy.
Pro více informací navštivte: https://powerhub.cz/
Sledujte PowerHUB také na:

-

Twitter: @PowerHUBcz
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/powerhubprague
Facebook: https://www.facebook.com/PowerHUB.cz/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCL8OewS7qPqzotfSMmqT9Qw
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