
 

           

 

Tisková zpráva 

Falling Walls Lab 2015  

Skvělá šance pro mladé talenty: představte v soutěži Falling 

Walls Lab 2015 svůj originální nápad! 

Do soutěže Falling Walls Lab 2015 konané dne 17.09.2015 v Praze se mohou přihlásit studenti, 
mladí vědci, zaměstnanci i podnikatelé. Jejich úkolem je představit během 3 minut svůj originální 
nápad, výzkumný projekt či model.  
Přihlásit se lze do 28.08.2015. 

Praha, 01.06.2015  
Mezinárodní soutěž Falling Walls Labs se i v roce 2015 koná v mnoha zemích po celém světě a 
vyzývá k účasti studenty, mladé vědecké pracovníky, zaměstnance i podnikatele do 35 let. 
Přihlaste se a představte svůj nápad, výzkumný projekt nebo model v libovolném oboru!  
 
Výherci jednotlivých základních kol mezinárodní soutěže Falling Walls Lab se zúčastní dne  
8. listopadu 2015 finále Falling Walls Lab v Berlíně a získají stipendium společnosti  
A.T. Kearney na konferenci Falling Walls dne 9. listopadu 2015 (zahrnuje náklady na dopravu a 
ubytování).  
Do finále Falling Walls Lab v Berlíně se kvalifikuje celkem 100 účastníků základních kol soutěže. 
Každý z finalistů dostane příležitost během 3 minut představit svůj nápad, výzkumný projekt 
nebo model před odbornou porotou složenou ze zástupců akademické obce, výzkumu i 
podnikatelské sféry. Tři výherci získají finanční odměnu a následující den znovu představí svůj 
nápad 800 účastníkům konference Falling Walls. 
 
Cílem soutěže Falling Walls Lab je podpora inovativního přístupu ve vědě i podnikání a výměna 
zkušeností a navazování kontaktů mezi mladými vědci a profesionály z různých oblastí.  
 

Falling Walls Lab se letos poprvé koná i v Praze! 
 
Datum a místo konání: 17.09.2015 v Goethe-Institutu v Praze, Masarykovo nábřeží 32  
 
Zájemci o účast v soutěži Falling Walls Lab Prague 2015 se mohou přihlašovat do 28.08.2015. 
  
Akci pořádají IC DAAD Praha a Goethe-Institut v Praze.  
 
Partnery projektu jsou: nadace Falling Walls Foundation, společnost A.T. Kearney, světový lídr 
v manažerském poradenství (Founding Partner), a Festo, celosvětový dodavatel automatizační 
techniky (Global Partner). 
 
Podrobnosti o projektu a elektronický formulář přihlášky najdete na www.falling-walls.com/lab 
 
 
 
 

http://www.falling-walls.com/lab
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Kontakt: 
IC DAAD Praha 
Masarykovo nábř. 32 
110 00  Praha 1 
Česká republika 
 
Tel.:    +420 224 931 182 
E-mail: info@daad.cz 
Web:    www.daad.cz 
 
Falling Walls Lab 
Falling Walls Foundation 
Chausseestraße 8E 
10115 Berlin, Německo 
 
Tel.: + 49 30 609 88 39 71 
E-mail: lab@falling-walls.com 
Web: www.falling-walls.com  
 
 
Falling Walls Foundation 
 
Nadace Falling Walls Foundation je nezisková organizace, která podporuje diskusi v oblasti 
výzkumu a inovací a informuje širokou veřejnost o nejnovějších vědeckých poznatcích. Pořádá 
konferenci Falling Walls, každoroční celosvětové setkání osobností z více než 75 zemí, které 
přispívají k pokroku ve vědě a výzkumu. Každý rok dne 9. listopadu představí 20 špičkových 
vědců z celého světa v 15 minutách svůj inovativní výzkumný projekt. Nadaci Falling Walls 
Foundation podporuje německé Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum, Nadace 
Roberta Bosche, Helmholtzova společnost a řada dalších uznávaných akademických institucí, 
nadací a firem. Více informací na: www.falling-walls.com 
 
Informační centrum DAAD Praha 
informuje o možnostech studia a výzkumu v Německu, o stipendiích DAAD i jiných organizací 
a poradí Vám, jak naplánovat studijní nebo výzkumný pobyt. Dále je IC DAAD partnerem pro 
české i zahraniční instituce v oblasti akademické spolupráce. 

 
Goethe-Institut v Praze 
poskytuje širokou nabídku kurzů němčiny a pestrý kulturní i vzdělávací program. V knihovně 
Goethe-Institutu najdete velké množství knih v německém jazyce a spoustu informací o 
kulturním a společenské dění v Německu. 
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