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Tisková zpráva 25. května 2022  

Společnost BASF zahajuje další ročník soutěže na podporu 

startupů a inovativních řešení 

◼ Soutěž BASF Innovation Hub je určena pro startupy a inovátory 

zabývající se zelenou energií, chytrou dopravou a evropskou strategií 

Z farmy na vidličku. 

◼ Lokální kolo soutěže se koná od 25. května do 16. září 2022, v listopadu 

pak následuje finále soutěže. 

◼ Série hybridních akcí v rámci BASF Innovation Hub se odehraje v 11 

zemích střední a jihovýchodní Evropy, mimo jiné také v České republice. 

 

Praha, Česká republika – 25. května 2022 – BASF, největší chemická společnost 

na světě a lídr v oblasti výzkumu a vývoje znovu shromáždí startupy a inovátory 

z 11 zemí střední a jihovýchodní Evropy včetně České republiky v rámci soutěže 

BASF Innovation Hub. Úspěšní účastníci se budou moci ucházet o finanční 

podporu. Hlavní téma letošního ročníku, jímž se staly obnovitelné zdroje energie, 

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

zásadních environmentálních výzev dneška. 

„Cíle Evropských zemí, které mají přispět ke snížení nepříznivých dopadů na životní 

prostředí, jsou chvályhodné. V přechodu na nízkoemisní ekonomiku hraje klíčovou 

roli zelená energie, protože se získává z obnovitelných zdrojů, jako jsou vítr, voda 

a sluneční záření. Máme to štěstí, že se již v relativně blízké budoucnosti můžeme 
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stát první klimaticky neutrální skupinou zemí. Evropská komise navíc přijala Zelenou 

dohodu jako soubor opatření pro dosažení trvale udržitelné ekonomiky a je naší 

povinností podpořit řešení, jež tento posun umožní. Soutěž Innovation Hub 

představuje jasný a praktický příklad podpory Zelené dohody,“ říká Boris Gaspar, 

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

Přihlášky do soutěže BASF Innovation Hub lze podávat do půlnoci 16. září 2022. 

V prvním kole vybere soutěžní komise nejlepší projekt za Českou a Slovenskou 

republiku. Oceněný projekt následně spolu s vítězi z dalších zemí postoupí do finále 

BASF Innovation Hub, které se odehraje v listopadu 2022. 

Výherce lokálního kola dostane odměnu ve výši 2 500 EUR hrubého, vítěz finále 

získá 5 000 EUR hrubého. 

O finanční podporu se budou moci ucházet týmy tvořené maximálně pěti členy. 

Základní podmínkou pro účast v soutěži je, aby projekt přímo či nepřímo přispíval 

k řešení zásadních environmentálních výzev dneška, z nichž nejdůležitějšími jsou 

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

Boris Gaspar připomíná, že nedostatek finančních prostředků je často hlavní důvod, 

proč se některé nápady nedaří uvést v život, a upozorňuje, že BASF chce dát 

startupům a inovátorům touto cestou šanci. „Požadavky formulované Zelenou 

dohodou jsou relativně široké, a tak věříme, že zadání soutěže zaujme řadu 

účastníků. Ať už jde o solární energii a baterie, chytrou dopravu, nebo levné 

a zároveň zdravé způsoby produkce potravin, BASF poskytne finanční podporu pro 

rozvoj nejlepších projektů,“ zdůrazňuje Boris Gaspar. 

Další informace o soutěži, požadavcích a způsobu podání přihlášky jsou dostupné 

na 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 

http://www.join-innovationhub.com/
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ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace 

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

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.com/
http://www.basf.cz/

