Pravidla programu Start it @ČSOB
Start it @ČSOB je program pro podporu inovativního podnikání. ČSOB cítí zodpovědnost vůči české
podnikatelské komunitě a sdílí se startupy zázemí, které má k dispozici. Projekty, které podpoříme, si
důkladně vybíráme.
Výběr účastníků programu:







Přihlásit se může každý, kdo má:
o inovativní projekt
o tým minimálně 2-3 lidí schopný dodat
o dostatečný tržní potenciál
o do programu nepřijmeme projekty z oboru hazardu, zbrojního průmyslu, kožešnictví a
dalších oborů, které s sebou nesou reputační riziko.
Výběr do programu probíhá ve 2 kolech
V prvním kole hodnotíme projekty na základě přihlášky a posuzujeme 3 hlavní faktory:
o Věříme v tým?
o Věříme v produkt?
o Věříme v tržní potenciál?
Ve druhém kole zveme postupující projekty na osobní prezentaci na Pitch Day
o Prezentace jsou uzavřené veřejnosti, v místnosti jsou pouze hodnotitelé vázáni
mlčenlivostí
o Na prezentaci má každý projekt 3 minuty a následuje 7 minut otázek a odpovědí
o Slajdy nejsou povolené, ale můžete si s sebou přinést jakékoli vizuální pomůcky
o Výsledek sdělíme tentýž den telefonicky.

Akcelerační program







Pokud vás vybereme, můžete se (ale nemusíte) nastěhovat do prostor Start it@ČSOB
Způsob práce:
o Naladíme se na bootcampu, který se koná na začátku programu
o Propojíme vás na mentory v oblasti, kde potřebujete pomoc
o Poskytneme workshopy na vybraná témata (marketing, HR, právní témata)
 Dáme vám strukturu, jak připravit řešení přímo pro váš startup
 Dostanete zpětnou vazbu/otázky odborníků na vaše návrhy
 Odejdete s kusem odvedené práce
o Získáte konzultace s odborníky; čím více času věnujete přípravě, tím větší přidanou
hodnotu získáte
Povinnosti účastníků programu:
o Účast na Bootcampu, kde si mapujeme situaci firmy a stanovíme cíle v programu
o Účast na měsíčních follow-up schůzkách
o Účast a včasný příchod na schůzkách s mentory a workshopech
o Předávání pozitivní zpětné vazby ve svém okolí
o Předávání příp. negativní zpětné vazby organizátorům programu
Program je zcela zdarma bez povinnosti prodeje podílu ve firmě nebo zakoupení služby
organizátora či partnerů. Cena, kterou za program platíte, je dobrá reprezentace programu
navenek, šíření pozitivní zpětné vazby, pokud jste spokojeni a vracení hodnoty komunitě ve
formě sdílení fuck-upů, úspěchů, zkušeností.

Principy, na kterých stavíme
PŘEDÁVÁNÍ DÁL
„Pomoz dalším společnostem, pokud je to v Tvých silách“.
UKAŽ SE
„Pokud se přihlásíš na akce, odborné schůze, schůze začínajících společností, doraz na ně. Nemáme
rádi ty, kteří berou příležitosti ostatním.“
ŠIŘ INFORMACE DÁL
„Společně jsme silnější! Pomáhej nám sdílet obsah na svých sociálních sítích a sleduj sociální sítě Banky.
Budeš tak první, kdo se dozví o spuštění nových start-upů, tiskových zprávách, blozích a videích!“
REPREZENTUJ
„Děláme to pro podporu podnikání v České republice. Banka nepožaduje podíl ve Tvé společnosti a
podporu poskytuje zdarma. Banka ti pomáhá nastartovat business a na oplátku chce, abys pomohl/a
ty jí. Buď podporovatelem Banky, aby Banka mohla pomáhat dalším podnikatelům.
Pokud vydáš tiskovou zprávu nebo sdílíš něco důležitého na sociálních sítích: vždy zmiň Banku. Máme
týmy pro PR a sociální média, které ti pomohou s šířením tvých oznámení, a my se zase svezeme s
tebou. Stačí poslat e-mail na startit@csob,.cz. Tvoje záznamy budeme šířit i v rámci naší komunikace,
pokud nám k tomu dáš písemný souhlas.“
LÁSKA JE OBOUSTRANNÁ
„Banka Tě vyzývá, abys odpovídal/a na její e-maily, telefonáty a vyplňoval/a příležitostné dotazníky.
Děláme to proto, že potřebujeme obecné informace o našem vlivu na ekonomiku, zaměstnanost,
rozmanitost, fundraising, abychom přesvědčili naše partnery, aby do nás, a přeneseně do tebe, i nadále
investovali. Proto po tobě chceme vyplnit naše dotazníky.
Na Board meetingu společně projednáváme tvůj vývoj, stav a to, zda ti můžeme my nebo některý z
našich partnerů pomoci. Většina úspěšných začínajících společností tato setkání velmi ocenila.
Také tě vyzýváme, abys strukturovaným způsobem sdílel/a svůj pokrok na pravidelných schůzkách o
cílech a dílčích výsledcích. Abychom ti mohli pomoci, potřebujeme o tobě informace a nechceme
ztrácet čas tím, že z tebe budeme „tahat“ odpovědi. Pokud bys i nadále nereagoval/a, nebudeme se s
tebou dále zabývat a eventuálně tě vyzveme k ukončení spolupráce.“
VSTÁVAT A CVIČIT
„Pokud nejsi Harry Potter, nedostaneš něco jen proto, že to chceš, ale proto, že pro to něco uděláš.
Dej ze sebe to nejlepší. Buď aktivní a pracuj tvrdě a s nadšením. Když tě postavíme na jeviště před
ostatní, tak tuhle aktivitu a nadšení předveď. Pokud jsi ve Start it @ ČSOB, jsi výjimečný! Ukaž to.“
SDÍLEJ S ROZUMEM
„Nenechávej to vyhnít. S problémem ti může Banka pomoci, jenom pokud o něm ví. Vždy ale sdílej
s rozumem! Nikdy nenechávej svůj zdrojový kód, dynamické knihovny a další důležité dokumenty bez
dozoru. Nikde. Nikdy nezveřejňuj zásadní informace o Společnosti a Bance, pokud to není nezbytné.
Pokud je, dohody o mlčenlivosti mohou být trochu otravné, ale mohou ušetřit spoustu času a
problémů.“

