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Cena kreativních hrdinů Česká republika:
kreativního přínosu je zapotřebí více než kdy jindy
•

K dnešnímu dni byla nominována více než padesátka kandidátů, což ukazuje na fakt, že
kreativního přínosu je nyní zapotřebí více než kdy jindy.

•

Během zasedání poroty 11. února byli první nominovaní hodnoceni 17 kreativními
profesionály a podnikateli, kteří tvoří porotu Ceny kreativních hrdinů Česká republika.

•

Slavnostní udílení Ceny kreativních hrdinů se uskuteční 21. října 2021 v konferenčních
prostorách ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi.

Česká republika je první zemí, kde se bude udělovat prestižní mezinárodní ocenění Creative
Heroes Award, a to pod názvem Cena kreativních hrdinů Česká republika. První dva ročníky
proběhly v Nizozemsku.

Cena kreativních hrdinů se zaměřuje na přínos tvůrčího myšlení. Konkrétně na člověka, který je
nositelem změny. Člověka, který má dost odvahy na to, aby vystoupil z řady a zpochybnil
současný status quo. Do centra pozornosti staví tvůrčí proces jako takový a lidi stojící za novými
koncepty a inovacemi, které mají udržitelný pozitivní dopad na jednotlivce, společnost a životní
prostředí. V této náročné a bezprecedentní době je tohoto zapotřebí více než kdykoli předtím.
Díky Ceně mají kreativní hrdinové možnost zúročit svou invenci a do budoucna ještě více rozvíjet
svůj pozitivní přínos.
Během slavnostního předávání cen se bude v pěti kategoriích hodnotit udržitelný pozitivní přínos,
který vznikl, nebo bude realizován. Společně odměníme přínos na osobní úrovni, v malém
společenském měřítku (firma, škola, sousedství), na úrovni města a státu, a dokonce i v globálním
měřítku.
Cena kreativních hrdinů je víc než jen ceremoniál, je to ucelený program, který si klade za cíl
vytvoření udržitelného společenského přínosu. Slavnostní udílení je jedna část této cesty, druhou
je pro vítěze možnost vstoupit do Akceleračního programu, jenž realizuje Impact Hub. A konečně
třetím benefitem pro kreativní hrdiny je příležitost prezentovat se na dalším ročníku Future Port
Prague, největší akce zaměřené na inovace v České republice. Abychom kreativní hrdiny
podpořili v jejich dalším směřování, vznikne zde speciální pavilón kreativních hrdinů, který jim
přinese ještě větší pozornost a zviditelnění.

”

„Jsme mile překvapeni počtem, kvalitou

„Kreativní hrdina je někdo, kdo vytváří inspirativní

a různorodostí dosud nominovaných. Jenom to

díla, která řeší společenský problém, a odráží vizi,

dokazuje, že když se zaměříte na sílu kreativního

podnikatelského ducha a dovednosti. Takový

myšlení napříč profesemi, sektory, trhy, produkty

člověk může být kdokoli, od vynálezce až po

i službami, neexistují limity pro to, čeho jsou lidé

finančníka. Dosavadní kandidáti jsou důkazem

schopni dosáhnout“

toho, že kreativního hrdinství je v Česku víc než

PETER OLAH, PŘEDSEDA POROTY
Head of Interior Design (EDI) – Architecture, UX/UI, Color&Trim at ŠKODA AUTO

dost, a my jsme velmi hrdí, že můžeme pomoci a
podpořit tyto lidi v tom, aby jejich činnost byla
ještě záslužnější“
GESINA ROTERS, MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ POROTY
Partner & Creative Director at DAY Creative

Abychom kreativním hrdinům zajistili patřičný moment slávy, rozhodli jsme se posunout datum
konání ceremoniálu na čtvrtek 21. října 2021. Slavnostní udílení cen by mělo proběhnout naživo,
aby se lidé během této akce mohli skutečně potkat a vzájemně se inspirovat. Nejen příběhy
nominovaných kreativních hrdinů, ale i prostřednictvím sdílení zkušeností, vědomostí, příkladů
dobré praxe a kontaktů.
Sílu kreativity tvoří lidé. Slavnostní udílení Cen kreativních hrdinů bude nezapomenutelný večer,
o kterém budou lidé mluvit ještě za mnoho let.

Termín pro nominování kandidátů na Cenu kreativních
hrdinů je 31. červenec 2021. Nominace můžete provést zde:
https://cenakreativnichhrdinu.cz/nominace/

Platinoví partneři Ceny kreativních hrdinů Česká republika jsou ŠKODA AUTO a Impact Hub.
Partnery Ceny kreativních hrdinů Česká republika jsou Velvyslanectví Nizozemského království
v České republice, Shell, TMF Group a Future Port Prague.

Slavnostní udílení Ceny kreativních hrdinů se uskuteční
ve čtvrtek 21. října 2021 v konferenčních prostorách ŠKODA
Muzeum v Mladé Boleslavi.

VSTUPENKY SI ZAKUPTE ZDE

NEBO SE STAŇTE PARTNEREM
a podpořte udržitelný společenský přínos.

Pro více informací o programu Ceny kreativních hrdinů a podmínkách partnerství prosím navštivte
stránky https://cenakreativnichhrdinu.cz/

Cenu Kreativních hrdinů Česká republika organizuje NCCC Traders by Nature, Nizozemskočeská obchodní komora.

Pro více informací prosím kontaktujte:
office@nlchamber.cz
+ 420 774 002 021

