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FALLING WALLS
LAB 2021
Prezentuj svůj nápad, vyhraj cestu do Berlína
a 1 000 euro k tomu
Stačí ti skvělá myšlenka a 3 minuty

Jsi student, začínající vědec, nebo startuješ vlastní byznys? Máš v hlavě
skvělý projekt a dokážeš ho prezentovat anglicky ve 3 minutách? Přihlas se
do mezinárodní soutěže Falling Walls Lab, vyhraj účast na celosvětovém finále
a finanční odměnu 1 000 euro.
CO JE FALLING WALLS?
Jde o mezinárodní formát, jehož cílem je posílit generaci nastupujících vědců a inovátorů. Cílem soutěže je propagovat výjimečné myšlenky a globálně propojovat nadějné
vědce a podnikatele ze všech oblastí. Účastníci prezentují anglicky svůj výzkumný záměr, byznys plán nebo občanskou iniciativu publiku a odborné porotě. Klíčem k úspěchu jsou pouze 3 minuty, což je čas určený na prezentaci.
KONCEPT
Každý rok jsou akademické instituce po celém světě vyzvány k tomu, aby uspořádaly
ve svých zemích soutěž Falling Walls Lab. Ta ukazuje kvalitu, diverzitu a přesvědčivost
inovativních myšlenek v dané zemi. Autor nejlepší prezentace vyhrává cestu do Berlína
na celosvětové Falling Walls Lab finále, které se každoročně koná 7. listopadu. Kolem
stovky finalistů z celého světa zde představují své projekty před vysoce uznávanou
porotou. Tři vítězové berlínského finále obdrží titul Falling Walls Young Innovator of the
Year, finanční odměnu a příležitost představit svůj projekt na Falling Walls konferenci,
která se koná od 7. do 9. listopadu.

POŘADATELÉ
Mezinárodní síť Falling Walls zahrnuje proslulé
akademické instituce z více než 60 zemí. Stanford
University, ETH v Curichu nebo University of Tokyo
jsou jen jedněmi z mnoha.
Za Falling Walls Lab v České republice stojí jako
hlavní organizátor Národní technická knihovna ve spolupráci s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze, DAAD (Německá akademická výměnná služba), společností
xITEE, Česko-německou obchodní a průmyslovou
komorou, Technologickou agenturou České republiky
a agenturou CzechInvest.

O své účasti Markéta říká:

FALLING WALLS LAB 2018
V roce 2018 bylo do soutěže Falling Walls Lab zapojeno 57 zemí a přihlásilo se
do ní přes 3000 účastníků.
Markéta Klíčová z Technické univerzity v Liberci vyhrála na světovém finále
v Berlíně cenu publika (Audience Award) se svou prezentací Breaking the Wall of
Colorectal Cancer Treatment. V rámci ní představila, jak mohou nanotechnologie
pomoci ke snížení komplikací po operacích gastrointestinálního traktu.

„Odnesla jsem si nepopsatelný pocit, kdy 100 finalistů
z celého světa sdílelo jedno pódium a prezentovalo
unikátní řešení širokého spektra problémů. Každý jednotlivec z jiné části světa, s jinou minulostí
a kulturou, ale všichni společně za jedním cílem – bořit
imaginární zdi dnešního světa a dělat ho lepším.
Získala jsem přátele na celý život jak z České republiky, tak z Kanady, Německa a dalších zemí. Prošli jsme
spolu konkurenčním prostředím, přitom nesoutěžili,
ale podporovali se navzájem. Celá akce tak nebyla soutěž,
ale oslava brilantních nápadů, odhodlání a tvrdé práce.
Vrátila jsem se s daleko větší energií do vlastního
výzkumu. A cestou do Berlína to neskončilo.
Ba naopak. Následovala řada mediálních výstupů,
točení podcastů, umístění v prestiním žebříčku Forbes
„30 pod 30“, rozhovory do knih a především přijetí
na výzkumnou stáž na Harvard Medical School.“

FALLING WALLS LAB
CZECH REPUBLIC
PODMÍNKY ÚČASTI
Nezáleží na tom, co studuješ nebo kde pracuješ, pro nás je důležitý tvůj nápad!
Všechny jsou vítány!
Hlavní kritéria pro účast:
■ Věk 18+
■ Pokud máš titul bakalář, můžeš se účastnit do 10 let od jeho získání
■ Pokud máš titul magistr, můžeš se účastnit do 7 let od jeho získání
■ Pokud máš PhD, můžeš se účastnit do 5 let od jeho získání
■ Pokud jsi student vysoké školy nebo Postdocs, tak se můžeš přihlásit také

CHCEŠ VĚDĚT VÍC? OZVI SE NÁM!
Email: fallingwalls@techlib.cz
FB: www.facebook.com/FallingWallsLabCR
Web Falling Walls ČR:
www.falling-walls.cz
Globální web soutěže:
www.falling-walls.com

Přihlašování probíhá přes http://www.falling-walls.com/lab/apply, kde najdeš
i přesné podmínky účasti.
CO MŮŽEŠ JAKO ÚČASTNÍK FALLING WALLS LAB CZECH REPUBLIC VYHRÁT:
Cestu do Berlína! (doprava a ubytování zajištěny)
■ Zúčastníš se celosvětového finále Falling Walls Lab (7. listopadu) v Berlíně,
kde budeš soutěžit o titul Breakthrough Winner of the Year v kategorii Emerging
Talents category of Falling Walls
■ Zúčastníš se prestižní konference Falling Walls Conference (7. – 9. listopadu
2021), kde se setkávají lídři vědy, obchodu a legislativy
■ Získáš přístup na inspirativní setkání s ostatními účastníky konference Falling
Walls Conference
■ Zúčastníš se několika exkluzivních workshopů a akcí
■ Finanční odměnu ve výši 1 000 EUR
■ Máš možnost se zúčastnit projektu předních německých technologických
univerzit Innovation Week TU9 (15. – 19. listopadu 2021)
■

POŘADATELÉ

SPONZORUJÍCÍ PARTNER

PARTNEŘI

TERMÍNY
Uzávěrka přihlášek Falling Walls Lab Czech
Republic je 30. června 2021.
České kolo Falling Walls Lab proběhne
odpoleledne 14. září 2021 v Praze
v Národní technické knihovně!

