MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Č.: 14491/2016-1000-04458

Súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR
„Inovatívny čin roka“
PROPOZÍCIE
Preambula
Snaha vlády Slovenskej republiky o povzbudenie a rozvoj inovačných aktivít si vyžiadala
vytvorenie vhodných podporných nástrojov. Jedným z nich je aj Cena ministra hospodárstva
SR „Inovatívny čin roka“.
Základná informácia
Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“).
Organizátorom súťaže je z poverenia ministerstva Slovenská inovačná a energetická agentúra
(ďalej len „SIEA“).
Súťaž je organizovaná v troch kategóriách :
1. Výrobková inovácia,

2.
3.

Technologická inovácia,
Inovácia služby (netechnologický proces).

Súťažiaci môže prihlásiť do súťaže viac súťažných návrhov.
Súťažiaci nemôže prihlásiť rovnaký návrh do viacerých kategórií.
Minister hospodárstva SR oceňuje v každej súťažnej kategórii súťažné návrhy, ktoré sa
umiestnili na prvom, druhom a treťom mieste v poradí.
Prvá cena
Súťažný návrh umiestnený na prvom mieste v poradí bude ocenený vecnou cenou, finančnou
odmenou vo výške 7.000,- Eur a diplomom.
Druhá cena
Súťažný návrh umiestnený na druhom mieste v poradí bude ocenený finančnou odmenou
vo výške 5.000,- Eur a diplomom.
Tretia cena
Súťažný návrh umiestnený na treťom mieste v poradí bude ocenený finančnou odmenou vo
výške 3.000,- Eur a diplomom.
Postup realizácie súťaže
1.

Ministerstvo uverejní prostredníctvom SIEA výzvu na podávanie prihlášok do súťaže,
a to najneskôr 3 mesiace pred plánovaným ukončením a vyhodnotením aktuálneho
ročníka súťaže.
2.
Prihlásiť sa do súťaže je možné zaslaním vyplnenej prihlášky na e-mailovú adresu
organizátora: sutaz@siea.sk a zaslaním vyplneného formuláru na adresu organizátora:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
v termíne uvedenom v aktuálnej výzve na podávanie prihlášok do súťaže.
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3.

Prijaté prihlášky súťažných návrhov po formálnej stránke skontroluje organizátor
súťaže. Hodnotiaca komisia, vymenovaná ministrom hospodárstva SR po vyhodnotení
splnenia hodnotiacich kritérií zostaví poradie úspešnosti a výsledky hodnotenia predloží
ministrovi na schválenie.

Podmienky súťaže
1. Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území
republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky
„súťažiaci“).
2. Prihlasuje sa produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol
v kalendárnom roku predchádzajúcom roku uskutočnenia súťaže.
3. Súťažiaci by mal mať preukázateľné prvé skúsenosti s účinkom inovácie.
4. Zaslaním vyplnenej kompletnej prihlášky na adresu organizátora súťažiaci
súhlas s podmienkami súťaže.

Slovenskej
(ďalej len
dokončený
potvrdzuje

Hodnotiace kritériá:
1.
Novosť produktu, procesu, služby, originalita.
2.
Prínosy pre spotrebiteľa, zákazníka alebo pre spoločnosť (zvýšenie kvality, zníženie
výmenných alebo servisných intervalov, úspora času, jednoduchšie použitie).
3.
Vplyv na trh (nové objednávky, nové trhy, zvýšenie podielu na trhu, zlepšenie
konkurenčnej schopnosti).
4.
Vplyv na podnikateľskú činnosť (zvýšenie obratu, zníženie nákladov, zvýšenie zisku,
lepší pomer cena/výkon).
5.
Vplyv na národné hospodárstvo (zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie vývozu, možnosti
ďalšieho rozvoja).
6.
Vplyv na ekológiu (zníženie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, nižšia
spotreba vstupov, použitie nových surovín, materiálov a alternatívnych zdrojov energie).
O udelení ocenenia rozhoduje minister na základe návrhu hodnotiacej komisie. Na získanie
ocenenia neexistuje právny nárok. Rozhodnutie o víťazovi je konečné a záväzné. Proti
rozhodnutiu nie je možné sa odvolať.
Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa a organizátora.
Tieto propozície nadobúdajú platnosť dňom podpísania ministrom.
V Bratislave dňa 27. januára 2016

Vazil Hudák
minister
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