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Regionální kolo soutěže o nejlepší aplikaci 
družicového navigačního systému Galileo 

Podmínky soutěže 
 Přihlásit se může každý, student, výzkumný tým i soukromá společnost 

 Podmínkou je nápad na aplikaci, která využívá družicovou navigaci a má komerční potenciál 

 Návrh se může nacházet ve fázi nápadu, rozvinutého konceptu i prototypu 

Jak se přihlásit 
 Do 31. 7. 2018 se zaregistrovat a vyplnit webový formulář na www.esnc.eu 

Způsob vyhodnocení 
 Hlavními kritérii hodnocení budou vztah k družicové navigaci, technická proveditelnost, potenciál 

k uplatnění na trhu a ošetření právních aspektů a rizik 

Ocenění vítězů 
 Třetí místo: 10 hodin mentoringu a přístup na 2 workshopy ESA BIC Prague 

 Druhé místo: 15 hodin mentoringu a přístup na 2 workshopy ESA BIC Prague 

 První místo: až 3500 EUR na mentoring, až 500 EUR na letenku na slavnostní vyhlášení vítězů a přístup 
na 4 workshopy ESA BIC Prague; 6 měsíců bezplatně kancelář či laboratoř ve Vědeckotechnickém parku 
VZLÚ, 30% slevu na nájemném na další rok a bezplatné využití testovacího a kvalifikačního zázemí VZLÚ 
pro letový hardware; postup do evropského finále 

Evropské finále 
 Vítěz evropského finále získá kromě finanční odměny možnost využít i technické, podnikatelské a právní 

poradenství a síť evropských inkubátorů pro realizaci svého projektu 

Speciální ceny 
 Každý regionální návrh se může ucházet i o jednu ze speciálních cen, které udělují sponzoři soutěže 

Vyhlášení vítězů 
 Vítězové evropského finále i speciálních cen budou vyhlášeni 4. 12. 2018 v Marseille ve Francii 

Kontakt 
 Regionální pořadatel: Ministerstvo dopravy (Josef Šobra, josef.sobra@mdcr.cz) 

 Regionální sponzor: Výzkumný a zkušební letecký ústav (Radek Lapáček, lapacek@vzlu.cz) 

 Regionální partner: ESA BIC Prague / CzechInvest (Michal Kuneš, michal.kunes@czechinvest.org) 


