Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.
vyhlašuje
pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana

22. ročník soutěže o Cenu

Inovace roku 2017
Podmínky soutěže
– soutěže se může zúčastnit každý subjekt se sídlem v ČR;
– do soutěže se přihlašuje nový nebo významně zdokonalený produkt zavedený na trh
v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba);
– přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván (výrobek, resp. služba je
uveden/a na trh, technologický postup je zaveden v praxi)
Hodnotící kritéria:
A – Technická úroveň produktu
B – Původnost řešení
C – Postavení na trhu, efektivnost
D – Vliv na životní prostředí
Přihlášené produkty mohou autoři prezentovat ve výstavní části INOVACE 2017,
Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze ve dnech 5. – 8. 12. 2017.
Produkty přijaté komisí Inovace roku budou zveřejněny v odborném časopisu ip&tt
vydávaném AIP ČR, z.s., dalších médiích a na www stránkách AIP ČR, z.s..
Účastníci, kteří získají ocenění v rámci soutěže o Cenu „INOVACE ROKU 2017“
mohou využít výhod členů

Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s.
Přihlášky:
K účasti v soutěži o Cenu INOVACE ROKU 2017 je možno získat podrobnější
informace spolu s přihláškou (uzávěrka přihlášek 31. října 2017; možnost konzultace
komplexnosti připravené přihlášky – do 17. října 2017) na adrese:
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 275, e-mail: svejda@aipcr.cz
www.aipcr.cz

INOVACE ROKU 2017
Registrační poplatek: 4000 Kč (variabilní symbol: 122017, daňový doklad bude zaslán po obdržení platby)
IČO 49368842, č. ú.: 42938021/0100 KB Praha-město

1. Název přihlašovatele ................................................................ Právní forma ..........................
2. Adresa .........................................................................................................................................
IČO .................……....…..… DIČ ...................................…….. Počet zaměstnanců ......................
3. Kontaktní osoba ....................................................................... Funkce ..............................…..
4. Telefon ....................................................... E-mail .........................................…....................….
5. Charakteristika produktu (max. 30 slov – pro zveřejnění v katalogu)
česky ……………………………………………………………………........………………………………
...........................................................................................................................................................
anglicky ……………………........……………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................
6. Do soutěže přihlašujeme:
Název česky: .....................................................................................................................................
anglicky: ....................................................................................................................................
Obor: ……….........………………………………………………………………………….....…………….
Číslo přihlášky a druh ochranného dokumentu: .........................................................................
Datum zavedení na trh: ….................……………………………………………………....……………
7. Přílohy k přihlášce do soutěže o Cenu INOVACE ROKU 2017:
– podnikatelský titul:
a) právnické osoby – kopie výpisu z obchodního rejstříku, jiného
zřizovacího dokumentu, apod.
b) fyzické osoby – kopie živnostenského listu
– popis produktu (výrobku, technologického postupu, služby) v rozsahu max. 3 strany
strojopisu obsahující:
■ charakteristiku produktu a jeho parametrů v porovnání se stávajícím vlastním nebo
konkurenčním řešením v tuzemsku a v zahraničí
■ patentovou situaci, právní ochranu nebo jiné průkazné doložení původnosti řešení
■ přírůstek tržeb a rentability u výrobce a u uživatele (vyjádřený v Kč),
perspektivy uplatnění inovace na trhu; úspora nákladů
■ údaje o vlivu produktu na životní prostředí (příznivě ovlivňuje, bez vlivu, škodlivý) a na
zaměstnanost
– fotografie produktu (k doložení jeho charakteristiky)
Uzávěrka přihlášek: 31. října 2017 (možnost konzultace komplexnosti připravené přihlášky
– do 17. října 2017); nutno odevzdat ve dvou vyhotoveních; zaslat též elektronicky.

Datum ................................................. Podpis, razítko ....................................................................

