
Akceleračný program pre kreativitu a mestské inovácie

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia.
This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Urban Innovative Actions Initiative (UIA).



Projekt Košice 2.0 
sa realizuje vďaka 

iniciatíve EK 
Mestské inovačné 
opatrenia (UIA)

Projekt podporuje 
inovatívne a 

experimentálne 
projekty v oblasti 

trvalo 
udržateľného 
rozvoja miest

Košice uspeli v 
tejto výzve ako 
prvé mesto na 

Slovensku

Program je súčasťou vlajkového projektu Košice 2.0



Akceleračný 
program poskytuje 

intenzívnu a 
časovo obmedzenú 
biznis podporu pre 
kohorty startupov
s cieľom podporiť 

ich rast

Účastníci definujú 
svoj produkt a 

budú sa usilovať 
overiť jeho 

uskutočniteľnosť 
a pripraviť svoj 
projekt na rast

Program 
pozostáva z 
workshopov, 
coachingu, 

mentoringu a 
podujatí 

ponúkajúcich 
feedback od 
odborníkov

Prístup k mestu 
Košice a 

pochopenie jeho 
potrieb a výziev, 

možnosť 
pilotovania a 

validácie

Cena 10,000 EUR 
pre víťaza

Špecifická 
podpora pre 

projekty z oblasti 
Gamingu vďaka 

partnerovi 
Grindstone

Program podporuje mladých podnikateľov



Žiadateľ má 
bydlisko či 
sídlo, alebo 

pôsobí v 
Košiciach

Produkt / 
služba zvyšuje 
kvalitu života v 

Košiciach

Produkt / 
služba rozvíja 
spoluprácu s 

mestom, 
regiónom alebo 

mestskými 
podnikmi

Produkt / 
služba odráža 
hlavné priority 

výzvy

Produkt/služb
a je v štádiu 

vývoja Proof of 
Concept alebo 

Prototyp

Produkt / 
služba je 

inovatívny(a)

Produkt / 
služba rozvíja 

medzisektorovú
spoluprácu

Akých účastníkov hľadáme?



Prihlasovanie pre prvý ročník Challenger 
Urban:Creative je spustené! 

Deadline 18. apríl 2021.

Prihláste sa tu: https://www.f6s.com/challenger-
urbancreative/apply

https://www.f6s.com/challenger-urbancreative/apply


Marec / Apríl 

Sprievodné informačné podujatia

2-mesačný program

Demo day 
29. jún, 2021

23. marec
Výberový Bootcamp

Prihlasovanie ukončené
18.apríl

Prihlasovanie otvorené
22. marec

Časová os ročníka 2021
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Inovatívne nápady a startupy pochádzajúce z oblastí, akými sú 
vizualizácia dát, VR, AI a ďalšie súvisiace oblasti, ktoré podporujú 
digitálne inovácie, umožňujú rýchlejšie poskytovanie mestských 
služieb, stimulujú rast podnikov v meste a posilňujú efektívne zapojenie 
občanov do procesov v meste.

Produkty alebo služby z kreatívnych oblastí vrátane umenia a remesiel, 
reklamy, dizajnu, zábavy, architektúry, kníhtlače, médií, vizuálneho 
umenia či módy, ktoré sa zameriavajú na mestské výzvy a vytvárajú 
základ novej kreatívnej ekonomiky.

Herní developeri a riešenia pochádzajúce z disciplín ako dizajn, UX, 
grafika, 3D vizualizácie, a ďalších súvisiacich oblastí podporujúcich 
kultúru aj kreativitu v oblasti herného priemyslu (Gamingu).

Program zameraný na Kultúrny a kreatívny 
priemysel, Gaming a Mestské a digitálne prostredie
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ŠPRINT 
#3 

GROW

Cieľom je položiť základy rastu a pokryť oblasti finančného plánovania, 
ochrany duševného vlastníctva a rozvoja tímu.

Výstupy: Finančný plán

ŠPRINT 
#1 

IMAGINE

Cieľom je vyhnúť sa tvorbe riešení pre neexistujúce problémy. 
Výsledkom je návrh prinášanej hodnoty riešenia vrátane obchodného 
modelu. 

Výstupy: Definícia problému, Navrhovaná hodnota riešenia, Obchodný 
model

ŠPRINT 
#2 

VALIDATE

Cieľom je nájsť riešenie problému a prispôsobiť riešenia na základe 
dopytu na trhu, nastaviť procesy marketingu a predaja.

Výstupy: Segmentácia zákazníkov, Overenie hypotézy, Pilot s MVP

Koncept šprintov umožňuje sústredenie a plnenie 
jasných úloh



Výberový
Bootcamp Workshopy

Industry 
roast& 

Founder’s 
story 

Coaching 
& 

Mentoring
Networking

Demo day 
& Cena 
10,000 

EUR

Štruktúrovaná a intenzívna práca s účastníkmi



Pripravujeme dva informačné webináre: jeden venovaný gaming komunite a 
druhý kreatívnym odvetviam a mestským inováciám.

INFORMAČNÝ MEETUP PRE GAMING KOMUNITU
V spolupráci s Grindstone sme pripravili meetup primárne pre 
komunitu developerov.  
12.4.2021
18:00 – 19:00 
Registrácia tu: 
https://www.facebook.com/events/2809481815981195

INFORMAČNÝ MEETUP PRE KREATÍVCOV A MESTSKÉ INOVÁCIE
V spolupráci s CIKE sme pripravili meetup určený pre inovátorov v 
kreatívnych odvetviach, dizajne, urbanizme, mestských a 
digitálnych inováciach.  
13.4.2021
18:00 – 19:00 
Registrácia tu: 
https://www.facebook.com/events/1146144355839128

Chcete vedieť viac?

https://www.facebook.com/events/2809481815981195
https://www.facebook.com/events/1146144355839128


Viac informácii o programe a meste vám ponúkame v 
týchto videách

Ako naplno využiť potenciál akceleračného 
programu?
Rečníci: Ján Hrončák, AKULAR a Martin 
Šichman, Archee
https://www.youtube.com/watch?v=jhcY
gpxlzkM&t=2566s

Eastside Heroes Vol. 1: Ako vybudovať 
lokálny inovačný ekosystém Made in KE
Rečníci: Michal Hladký, CIKE a Peter 
Nagy, Grindstone
https://www.youtube.com/watch?v=47
qv5xXtGtQ

Záverečný Demo Day z nášho programu zameraného na zelené technológie si pozrite tu: 
https://www.youtube.com/watch?v=E4gk_o5R8V4&t=6094s

https://www.youtube.com/watch?v=jhcYgpxlzkM&t=2566s
https://www.youtube.com/watch?v=47qv5xXtGtQ
https://www.youtube.com/watch?v=E4gk_o5R8V4&t=6094s


Estónsko

Slovensko

Ukrajina

Slovensko

Medzinárodný rozvoj programov Challenger



Nízka občianska angažovanosť a dôvera vo 
verejné inštitúcie

Nenaplnený potenciál, ktorý ponúka 
medzisektorová spolupráca medzi kreatívnym 
priemyslom a IT

Ekonomická transformácia z priemyselného na 
digitálne a kreatívne mesto

Projekt Košice 2.0 reaguje na tri navzájom súvisiace výzvy:

Mestské výzvy
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Zvýšenie občianskej angažovanosti v 
kultúrnych, spoločenských a ekonomických 
aktivitách

Rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu a 
vzdelávania pre vznik nových pracovných 
miest

Zvýšenie kvality života v meste, 
prostredníctvom zlepšovania a rozvoja 
mestských služieb

Dopad projektu
Projekt Košice 2.0 sa zameriava najmä na:



Email: peter.kolesar@civitta.com

Telefón: +421 907 762 408

Email: kristina.korcekova@civitta.com

Telefón: +421 944 990 955

Kontakt


