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ЗМІСТ

Мета та умови конкурсу
Ключові дати

Вимоги до учасників
Склад конкурсної пропозиції
Критерії оцінки
Визначення переможців
Як взяти участь у конкурсі

Де отримати більше інформації про конкурс
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МЕТА ТА УМОВИ

 Мета «ФінТехВиклику» – відібрати до п’яти найкращих пропозицій з
розробки інноваційних фінтех-рішень у трьох категоріях:
• Виклик №1 – Фінансова грамотність: інструментарій для надання практичних знань
громадянам України
Інтерактивне рішення для надання консультацій з фінансових питань
• Виклик №2 – Вирішення проблем: платформа для розгляду скарг споживачів
Повідомлення банкам та фінансовим компаніям про скарги споживачів, здійснення контролю
за розглядом скарг та інформування регуляторів про проблемні напрямки
• Виклик №3 – Відкрита категорія для сприяння фінансовій інклюзивності
Може включати створення інструментарію для порівняння фінансових послуг, рейтингів,
здійснення платежів, кредитування малого бізнесу, здійснення заощаджень та інше

 Загальний призовий фонд складає 1,5 млн. гривень

ФІНТЕХ ВИКЛИК-2018: КЛЮЧОВІ ДАТИ

Оголошення
«ФінТех
Виклику»

Оцінювання
пропозицій

Церемонія
оголошення
переможців

16-20

1 БЕРЕЗНЯ
2018

Заходи з
популяризації
прототипів

27 КВІТНЯ
2018

КВІТНЯ

2018

5 КВІТНЯ
2018

26 КВІТНЯ
2018

Кінцевий термін
подання заявок

Презентації пропозицій
фіналістами у Києві
Обрання переможців

27 КВІТНЯ8 ЧЕРВНЯ
2018
Розробка діючих
прототипів

15-30

ЧЕРВНЯ

2018

Інформаційна
кампанія з залучення
щонайменше 5000
користувачів

31 ЖОВТНЯ
2018

20 ЛИПНЯ
2018

Пілотна інформаційна
кампанія з залучення
першої 1000
користувачів
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ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ








Юридичні особи або суб’єкти підприємницької діяльності, зареєстровані в
Україні
Запропоноване рішення сприяє розширенню доступу до фінансових послуг,
збільшенню обсягу користування або підвищенню якості інклюзивних
фінансових послуг в Україні та відповідає категорії «Виклику»
Рішення є незалежним від постачальників та платформ
Мова рішення – українська
Пропозиції подаються українською мовою
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СКЛАД КОНКУРСНОЇ
ПРОПОЗИЦІЇ

 Супровідний лист
 Технічна пропозиція
• опис рішення
• резюме ключового персоналу
• минулий досвід /
рекомендації
• план та графік робіт

 Цінова пропозиція
 Реєстраційні документи

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
 Унікальність інновації (20 балів)
 Зручність користування та функціональність
рішення відповідно до певного виклику в
реаліях України (20 балів)

 Потенціал для збільшення масштабу та
підтримання моделі (15 балів)

 План та графік виконання робіт (15 балів)
 Кваліфікації ключового персоналу (10 балів)
 Цінова пропозиція (20 балів)
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ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

•

Тур 1. Відбір фіналістів
На основі критеріїв оцінки будуть відібрані до 10 фіналістів та запрошені до участі у Турі 2.
Члени журі можуть надати свої коментарі або поставити запитання фіналістам.

•

Тур 2. Презентація рішень фіналістами
Учасникам буде надано не більше 5 хвилин для презентації їхніх рішень та 10 хвилин на
запитання від членів журі.
Вибір переможців у Турі 2 відбудеться на основі таких самих критеріїв оцінки, але до уваги
буде прийнято також:
- як були враховані запитання та коментарі Туру 1
- презентація рішень
- відповіді на запитання після презентації.
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ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Пропозиції мають бути подані не пізніше 5 квітня 2018 18:00 за київським часом на адресу
електронної пошти ProcurementFSTInbox@dai.com.

Тема повідомлення: номер Оголошення про прийом пропозицій (RFP-KYV-18-0063) та назва
конкурсу (FinTechChallengeUkraine 2018).
Цінова та технічна пропозиції подаються окремими файлами.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОНКУРС

http://gofintechua.info
Зареєструйтеся! Це дозволить вам одержувати всю інформацію, зміни та доповнення до
умов «Виклику».
Запитання стосовно «Виклику» надсилайте на адресу електронної пошти
ProcurementFST@dai.com не пізніше 15 березня 2018 р. 18:00 за київським часом.

