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ZAČAL JIŽ ČTVRTÝ ROČNÍK ÚSPĚŠNÉHO
GRANTU „NASTARTUJTE SE“
Čtvrtý ročník grantového programu „Nastartujte se“ zaměřeného na podporu
začínajících podnikatelů odstartovala Komerční banka ve spolupráci s Asociací
malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Během následujících čtyř
měsíců mohou noví podnikatelé přihlásit své projekty na stránkách
www.nastartujtese.cz a ucházet se jak o finanční výhru, tak i nefinanční podporu –
odborné poradenství, právní služby, propagaci apod.
„Každoroční velký zájem o náš program Nastartujte se, jehož hlavním cílem je podpora
začínajících podnikatelů, jasně ukazuje, že lidé si v podnikání věří, mají nové nápady,
odvahu překonávat těžkosti a motivaci uspět. Společně s tím také vědí, že ve svých
začátcích mohou nalézt podporu nejenom v rodině nebo u přátel, ale také u naší banky.
Takový přístup by měl inspirovat každého, kdo s rozjezdem svého vlastního podnikání
dosud váhá,“ uvedl Radek Basár, zástupce výkonného ředitele pro Marketing a Komunikaci
KB
I v letošním roce připravila Komerční banka pro vítěze řadu atraktivních cen. Kromě
finanční odměny v celkové výši 500 000,- Kč, jsou připraveny i ceny od partnerů programu
v hodnotě přes 400 000,- Kč. Oceňovanou součástí výhry je také mediální podpora
vítězných projektů. Letošní ročník programu byl zahájen 3. května 2016.
V minulém roce vyhodnotila odborná porota z 53 přihlášených podnikatelských plánů jako
nejlepší projekt Skinners (ponožka a bota v jednom, která má široké spektrum využití
zejména při sportu, ale i cestování a odpočinku). „Částku 300 tisíc Kč, kterou jsme získali
díky vítězství v grantovém programu Nastartujte se, jsme použili na zlepšení procesu
výroby a část je připravená na výdaje spojené s expanzí do zahraničí. Velmi přínosné pro
nás byly zejména právní služby kanceláře CEE Attorneys. Publicita spojená se soutěží
měla za následek příjemné starosti s vyřizováním předobjednávek nových zájemců o
Skinners,“ uvedl Martin Procházka, zakladatel společnosti Skinners.
Na druhém místě se v roce 2015 umístil projekt DataFromSky, zabývající se analýzou
dopravy z leteckých videí a predikcí dopravních nehod. Bronzovou příčku obsadila
společnost Spindo, která pomáhá s reklamou a propagací malým regionálním
obchodníkům. Cenu veřejnosti a finanční grant 50 tisíc Kč získal projekt
„ZDRAVIJEZIVOT.cz“. Jde o projekt zaměřený na možnosti financování zrakové a dentální
péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a veterinárních zákroků pro
majitele domácích zvířat.
Webové stránky projektu www.nastartujtese.cz nabízejí zájemcům o podnikání řadu
inspirativních příběhů a videí. Registrací na portálu lze získat přístup k výhodným nabídkám
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od partnerů programu. Pravidelné aktuality ze světa podnikání mohou začínající
podnikatelé
sledovat
také
na
facebookové
stránce
programu
www.facebook.com/nastartujtese.cz.
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