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Tisková zpráva 

Termín podání přihlášek do soutěže BASF Innovation Hub je 
prodloužen do 30. září 2022 

◼ BASF Innovation Hub se zaměřuje na řešení, které přímo nebo nepřímo 
přispívají k pilířům evropské Zelené dohody. 

◼ Už více než 120 inovátorů a startupů přihlásilo své projekty do soutěže o 
udržitelný rozvoj 

◼ Mezi přihlášenými projekty jsou řešení pro různé aplikace biomateriálů, 
návrhy na opětovné využití plastů či chytré zavlažování. 

◼ Soutěž se koná v 11 zemích střední a jihovýchodní Evropy včetně České 
republiky. 

 

Praha, Česká republika – 16. září 2022 – Společnost BASF, organizátor soutěže 

BASF Innovation Hub 2022, dnes oznámila, že termín podání přihlášek do této 

soutěže je prodloužen o dva týdny, a to do půlnoci 30. září 2022.  

BASF Innovation Hub se koná v 11 zemích střední a jihovýchodní Evropy včetně 

České republiky. Jde již o druhý ročník soutěže, jež finančně podporuje startupy 

a inovativní řešení z tohoto regionu a přispívá k jejich rozvoji. Letošní hlavní téma 

se věnuje otázkám souvisejícím se Zelenou dohodou a zaměřuje se na řešení 

hlavních environmentálních výzev současnosti.  
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„Těší nás velký zájem z celého regionu. Bude to silný ročník. Doposud jsme přijali 

více něž 120 přihlášek od různých inovátorů a startupů. Všechny projekty 

se zaměřují na obnovitelné zdroje energie, jimž nechybí invence. Je zřejmé, že 

Zelená dohoda představuje pro mladé lidi poměrně inspirativní téma a že tato 

generace aktivně přemýšlí o řešeních pro udržitelnou planetu. Proto jsme se 

rozhodli uzávěrku přihlášek prodloužit a dát tak příležitost i dalším startupům, které 

se ještě nepřihlásily, aby předložily své nápady do 30. září,“ říká Boris Gaspar, 

generální ředitel společnosti BASF spol. s r.o. v České republice a člen poroty 

lokálního kola soutěže.  

V prvním kole porota vybere nejlepší projekt za Českou a Slovenskou republiku, 

jenž spolu s vítězi z ostatních zemí postoupí do finále soutěže BASF Innovation 

Hub. Vítěz lokálního kola získá odměnu ve výši 2 500 eur, zatímco celkový vítěz 

soutěže si odnese 5 000 eur. 

„O finanční podporu se mohou ucházet týmy tvořené maximálně pěti členy. Základní 

podmínkou účasti v soutěži je, aby projekt přímo či nepřímo přispíval k řešení 

dnešních hlavních environmentálních výzev, přičemž mezi ty nejdůležitější se řadí 

čistá energie, chytrá doprava a evropská strategie Z farmy na vidličku. Finanční 

odměna určená nejlepším projektům může být využita jakýmkoli způsobem, který 

inovátoři a startupy považují za vhodný pro další rozvoj svého nápadu,“ doplňuje 

Boris Gaspar a připomíná, že nedostatek finančních prostředků je jedním 

z nejčastějších důvodů, proč se některé nápady nedaří zrealizovat. 

Další informace o soutěži, požadavcích a způsobu podávání přihlášek jsou 

k dispozici na webové adrese http://www.join-innovationhub.com/. 

 

O společnosti BASF  

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský 

úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Přibližně 111 tisíc 

zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích 

téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, 

Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2021 

dosáhla BASF obratu 78,6 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách 

ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace 

naleznete na http://www.basf.com/. 

http://www.join-innovationhub.com/
http://www.basf.com/
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BASF v České republice 

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického 

průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních 

a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2021 měla společnost BASF v České republice 

více než 60 zaměstnanců a dosáhla obratu 836 milionů eur. Další informace jsou uvedeny 

na internetové stránce www.basf.cz. 

http://www.basf.cz/

