Terms & Conditions
Відкритість для всіх. Ми відкриті для будь-яких проектів / ідей від приватних осіб, груп,
організацій та компаній. Ми відкриті для заявок з будь-яких секторів.
Участь можуть брати окремі особи, групи, організації. Ми особливо заохочуємо заявки від
представників малого та середнього бізнесу, неурядових організацій, громадських
формувань, розробників, інженерів, студентів та фахівців з питань розробки банківських
сервісів.
Групи чи організації не мають обов'язково бути офіційно зареєстрованими для участі в
конкурсі. У разі вибору некорпоративної асоціації чи групи фіналістом, їм буде надана
підтримка з офіційною реєстрацією.
Всі учасники повинні прийняти умови конкурсу Open Banking Lab. Згода автоматично
набирає чинності після заповнення форми на участь.
Всі заявки на участь мають бути подані через форму на нашому веб-сайті. У разі
виникнення суперечок стосовно дати подачі, остаточним є рішення організатора.
Організатор не несе відповідальності за втрату або пізнє подання заявок.
Специфікація даних. Для повноцінної роботи з банківськими АPI необхідно: підписати
NDA й оформити ЕЦП*.
*Постанова НБУ № 78 від 14.08.2017
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0078500-17
Данна Постанова посилається на Положення розроблено відповідно до Законів
України "Про Національний банк України", "Про електронний цифровий підпис","Про
електронні документи та електронний документообіг"
У рамках програми Open Banking Lab середа для роботи з банківськими АPI буде надана в
демо режимі, який не містить блоку по ЕЦП і дотримання всіх бізнес-процесів банку.
Потенціал реалізації проекту. Учасники мають довести свою можливість швидко
розвиватися, реалізовувати свій проект чи ідею, а також уміння працювати з відкритими
даними / технологіями.
Інтелектуальна власність. Інтелектуальна власність, представлена в заявці, має
належати учаснику. Вона має бути гарантована правом про захист інтелектуальної
власності. Кожен учасник несе відповідальність за непосягання на інтелектуальну
власність інших.
Неповні заявки. Заявки не будуть розглянуті, якщо всі обов'язкові поля не заповнені.
Це стосується кожного етапу конкурсу до оголошення переможця, а також документів, які
можуть знадобитися.
Визначення відповідальності. Ми будемо проводити визначення відповідальності перед
врученням призу, щоб гарантувати, що нагорода відповідає чинному законодавству
України.
Вік. (Повнолітні, БІЛЬШЕ 18). Усі охочі взяти участь у конкурсі мають бути старше 18
років та бути громадянами України.
Критерії оцінки проектів.
Оцінювання відбувається визначеним складом журі** за 5-бальною шкалою (де 1 –
найменший бал, а 5 – найбільший відповідно) за такими критеріями:
1. Complete

На скільки склад команди дозволить повноцінно реалізувати проект (наявність
розробника, дизайнера, аналітика та інших необхідних для реалізації проекта людей)
2. Coachable
На скільки команда може легко навчатись та гнучко мислити.
3. Committed
Як багато часу команда готова присвятити проекту та чи готова розвивати його
довгостроково. Чи є у її основних учасників інші серйозні довгострокові проекти.
4. Impact / Value
Чи має продукт цінність (рішення існуючої проблеми саме для своєї ЦА) і вплив на ринок,
стейкхолдерів, державу.
5. Use of API
Чи використовує для своєї роботи АРІ ОТП Банку\НБУ, їх інструменти й алгоритми аналізу
даних.
6. Tech Solution
На скільки повноцінна та довершена технічна реалізація проекту. Є робче демо та немає
технічних проблем в майбутньому.
7. Product / Market Fit
На скільки продукт, розроблений командою, відповідає потребам ринку та ЦА. Оцінюється
наявність конкурентів, легкість копіювання, наявність адміністративних бар’єрів, об’єм
ринку, стадія його зрілості та насиченості.
8. Achievable
На скільки продукт може бути реалізовано в наявних умовах ринку, економічної та
політичної ситуації за короткий та середній строки (до 2 років).
**склад журі визначається одним представником від кожної організації-партнера
програми (НБУ, 1991 Open Data Incubator), а також трьома представниками ОТП Банк.
Етапи програми:
 Набір заявок (27.09.17 – 12.11.17)
 Відбір проектів на хакатон (12.11.17 – 26.11.17)
 Відбірковий хакатон (29-30.11.17)
 Інкубаційна програма (грудень 2017 – лютий 2018)
 Demo Day (лютий 2018)
Неможливість фінансування політичної діяльності. Ми не можемо фінансувати
діяльність, яка у своїх намірах, презентації чи використанні є політичною, а також релігійну
діяльність. Ресурси не можуть бути використані для пропаганди, впливу на законодавство,
фінансування політичної кампанії, впливу на результати виборів, реєстрацію виборців, а
також порушувати будь-які відповідні місцеві, державні, федеральні чи іноземні права.
Призовий фонд. Призовий фонд отримає проект, який несе користь відповідно до цілей
Open Banking Lab. Призовий фонд складає 10 000 $. Ви зобов'язані сплатити усі податки і
будь-які інші збори, пов'язані з отриманням призового фонду. Виплата відбувається у
національній валюті за курсом НБУ на момент сплати.
На етапі інкубації в Києві - проживання та транспорт забезпечує організатор.

