
ОГОЛОШЕННЯ!!! 

 

1 липня розпочався прийом заявок на шостий сезон конкурсу стартап-проєктів у 

галузі інформаційних технологій - IT EUREKA. 

IT EUREKA – конкурс стартап проектів у галузі інформаційних технологій, який 

проводить шведська IT-консалтингова компанія Sigma Software за підтримки 

Міністерства освіти і науки України. 

Участь у конкурсі можуть взяти проекти, представлені закладами вищої освіти, 

науковими установами, а також закладами професійної (професійно- технічної) освіти. 

До участі в конкурсі запрошуються команди молодих та активних людей з 

інноваційними стартап-проєктами у сучасних сферах бізнесу. 

Серед ключових критеріїв відбору: 

інноваційність та актуальність ідеї; 

опрацьованість бізнес аспектів проекту; 

наявність функціонуючого прототипу. Повна або часткова реалізованість проекту. 

Конкурс проходитиме за двома напрямами: 

Hardware стартапи; 

Software стартапи. 

 

Критерії проектів: 

Стартап проекти мають бути спрямовані на пошук бізнес-моделі, що дозволить 

швидко вийти на ринок та масштабувати новостворені продукти / послуги. До участі у 

конкурсі допускаються проекти з чітким розумінням функціональності продукту та 

бізнес-аспектів його використання. Конкурс проходитиме за двома напрямками: 

Hardware та Software стартапи. 

Процедура реєстрації: 

Для участі у конкурсі IT_EUREKA, переходять на сторінку реєстрації 

(https://iteureka.com/reyestraciya/) та заповнюють всі поля форми. 

Форма містить такі пункти: 

1. ПІБ 

2. e-mail 

3. Контактний номер телефону 

4. Назва проекту 

5. Стислий опис проекту 

6. Галузь діяльності 

7. Напрямок 

8. Iнноваційність продукту/послуги 

9. Визначення проблеми 

10. Рішення 

11. Можливості ринку (потенційні споживачі) 

12. Конкуренція на ринку 

13. Бізнес-модель 

14. Що вже зроблено 

15. Команда (ПІБ та ролі учасників) 



16. Чи потрібно офіційне запрошення до участі у Конкурсі 

17. Повна назва організації, вузу чи підприємства 

Етапи та процедура конкурсу: 

1 липня – 20 серпня – прийом заявок. 

1 вересня – оприлюднення команд-напівфіналістів. 

вересень – листопад – менторські сесії. 

15 жовтня – 15 листопада – передача командами elevator pitch відео для 

глядацького голосування на сторінках Vector. 

1-6 грудня – Crash test – пробні пітчі. 

15-16 грудня – фінал конкурсу. 

Ключові критерії відбору: 

Інноваційність та актуальність ідеї; 

Опрацьованість бізнес аспектів проекту; 

Наявність функціонуючого прототипу. Повна або часткова реалізованість проекту; 

Результати відбору буде оприлюднено на офіційному сайті Конкурсу 

(https://iteureka.com/pro-konkurs/). 

Менторські сесії з супер-професіоналами, серед яких представники інвестиційних 

фондів, бізнесу, маркетинг агенцій та провідні технічні фахівці, пройдуть виключно в 

онлайн-форматі та триватимуть з вересня по листопад. Вони є обов’язковими для 

відвідування командами напівфіналістами. До фіналу допускатимуться команди, які 

відвідали не менше 80% зустрічей з наставниками конкурсу. 

Команди-напівфіналісти змагання матимуть нагоду взяти участь у глядацькому 

голосуванні на сторінках видання Vector, який у цьому році виступає медіа партнером 

IT_EUREKA. Для цього вони мають передати організаторам відео запис свого elevator 

pitch протягом місяця, з 15 жовтня до 15 листопада. 

На початку грудня на команди чекає Crash test, під час якого вони зможуть не лише 

потренуватися перед фіналом, але й отримати фінальні настанови від експертів конкурсу. 

Фінал пройде в онлайн форматі. За результатами жеребкування виступи 

напівфіналістів буде розділено на два дні. По завершенні пітчів всіх команд, експертне 

журі обере переможця IT_EUREKA 2021. 

Склад журі: 

Буде сформовано з представників інноваційних структур, венчурного бізнесу, 

міжнародних організацій та фондів тощо. 

Партнерами заходу виступають провідні міжнародні та вітчизняні компанії. 

Фіналісти конкурсів будуть відзначені та отримають підтримку для реалізації 

проектів від партнерів конкурсу IT_EUREKA. 

Важливо: 

Захід проходить у онлайн форматі, участь є безкоштовною. Витрати на відрядження 

покриваються за рахунок учасників. 

За додатковою інформацією звертатись до координаторів конкурсу: 

info@iteureka.com або join@labs.sigma.software. 

Телефон для додаткової інформації НДЧ ВНАУ (0432) 55-60-96. 

mailto:join@labs.sigma.software

