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CENA ZA INOVÁCIE


A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

   Názov firmy:

   Adresa:

   Telefón a fax:

   E-mail:

   Štatutárny zástupca:

   Rozhodujúca činnosť:

   Počet zamestnancov: 

   Obrat za predchádzajúci rok:

   Má firma spracovaný plán               inovácií?


  áno                                  nie 



Vznik/zavedenie inovácie v roku:	2016                             2017                         2018 
          												           

			
B. NOMINÁCIA 
Za našu spoločnosť nominujeme: 
 I. Produktová inovácia nižšieho stupňa			
II. Produktová inovácia vyššieho stupňa			
III. Inovácia technológie, riadenia, marketingu		
IV. Mladý inovátor    					

C. PRIHLÁŠKY 
Prihlásiť sa do súťaže môže každý podnikateľský subjekt, prípadne študent z regiónu, ktorý v rokoch 2013 – 2015  vyvinul/uviedol do praxe inováciu v kategórii I, II alebo III, v prípade IV. kategórie kreatívne koncepty, nápady, funkčné vzory a predloží nomináciu na ocenenie do 31.1.2017.

Nominačný poplatok: 		člen SOPK: 		10,- €    bez DPH, t.j. 12,- € s DPH
				nečlen SOPK: 		20,- €    bez DPH, t.j. 24,- € s DPH
				študent, doktorand:	  0,- €
Nominačný poplatok sa platí za každú prihlásenú nomináciu v kategóriách I, II a III.

Poplatok možno uhradiť: 	v hotovosti v RK SOPK Banská Bystrica alebo 
				na č. účtu: 2624130398/1100 Tatra banka Banská Bystrica.

Nomináciu prosíme doručiť do 31. 1. 2019, a to:
poštou:      Banskobystrická RK SOPK, Nám. Š. Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica
e-mailom:  sopkrkbb@sopk.sk  alebo
faxom:      048/ 41 25 635
Prehlásenie: Údaje slúžia výhradne pre účely vyhodnotenia súťaže a nebudú nikde zverejnené ani  poskytnuté tretím osobám.     I. produktová inovácia Nižšieho stupňa:    
  

Popis a charakter inovácie výrobku alebo služby (úprava v technologickosti  konštrukcií, rozširovanie variantov produktu,  optimalizácia štruktúry materiálov, nové kombinácie materiálov)


     






Originalita a pôvodnosť inovácie (porovnanie s konkurenčnými produktmi)


     






Očakávaná efektívnosť inovácie (zisk, náklady na výrobu produktu, cena, pridaná hodnota)









Ekologickosť produktu (napr. ekologická technológia pri výrobe, ekologická 
povrchová úprava, resp. obal, ekologické zloženie produktu, certifikované vstupy atď.)









Uplatnenie na trhu (pôvodné trhy, nové trhy domáce, nové v rámci EÚ a ostatné trhy)





Vplyv na životné prostredie (priaznivé, bez vplyvu, zaťažujúce – ako?)
    

    






       _________________________________                     ___________________________
                           miesto a  dátum                                                     pečiatka a  podpis
II. produktová inovácia vyššieho STUPŇA:   
 
  
Popis a charakter inovácie výrobku alebo služby (nová generácia, zmena podstatných vlastností, úplne nový produkt)


     






Originalita a pôvodnosť inovácie (chránená inovácia, nechránená inovácia, porovnanie s konkurenčnými produktmi)


     






3.	Očakávaná efektívnosť inovácie (zisk, náklady na výrobu produktu, cena, pridaná hodnota)









4.	Ekologickosť produktu (napr. ekologická technológia pri výrobe, ekologická 
povrchová úprava, resp. obal, ekologické zloženie produktu, certifikované vstupy atď.)









5.	Uplatnenie na trhu (pôvodné trhy, nové trhy domáce, nové v rámci EÚ a ostatné trhy)





6.	Vplyv na životné prostredie (priaznivé, bez vplyvu, zaťažujúce – ako?)
    

    





       _________________________________                      ___________________________
                           miesto a  dátum                                                         pečiatka a  podpis
 III. Inovácia technológie,  riadenia,  marketingu:


Popis a charakter  inovácie (úplne nová, nová pre podnik, vylepšené vlastnosti oproti pôvodnej v podniku)
    

    






Originalita a pôvodnosť  inovácie (chránená inovácia, nechránená inovácia, porovnanie s konkurenciou) 
    

    






Očakávaná efektívnosť inovácie (investície na výskum a vývoj technológie, cena technológie, návratnosť investície)
    

    






Vplyv na životné prostredie (priaznivé, bez vplyvu, zaťažujúce – ako?)
    

    

















       _________________________________                        ___________________________
                           miesto a  dátum                                                          pečiatka a  podpis



IV. MLADÝ INOVÁTOR (kategória pre mladých ľudí do 30 rokov)

  
Popis a charakter inovatívneho nápadu, realizácie, idei (úplne nový kreatívny koncept/nápad/zámer, nový pre podnik, vylepšené vlastnosti)


     






Originalita a pôvodnosť inovácie (chránená inovácia, nechránená inovácia, porovnanie s konkurenčnými produktmi)


     






Očakávaná efektívnosť inovácie (náklady na realizáciu a vývoj zámeru, pridaná hodnota, akceptovateľnosť, zisk)









Ekologickosť zámeru (napr. ekologický odkaz, ekologické využitie materiálov, konštrukcií a technológie, recyklácie, obalov, grafiky )





Uplatnenie na trhu (konkurencieschopnosť danej inovácie, aký vplyv má daný nápad na spotrebiteľa/cieľovú skupinu, reklama )





Vplyv na životné prostredie (priaznivé, bez vplyvu, zaťažujúce – ako?)
    

    







       _________________________________                       ___________________________
                           miesto a  dátum                                                         pečiatka a  podpis             

