Inovatívny čin roka 2009
Prihláška do súťaže
Údaje prihlasovateľa
1. Obchodné meno fyzickej osoby/právnickej osoby
..................................................................................................
Skratka
.........................................................
Právna forma
.........................................................
IČO
.........................................................
IČ DPH
.........................................................
Registrácia
.........................................................
Bankové spojenie
..........................................................
Číslo účtu
.........................................................
2. Sídlo/miesto podnikania ...........................................................
...........................................................
3. Štatutárny orgán
Funkcia

.........................................................
. .........................................................

4. Kontaktná osoba
Funkcia
Telefón/mobil
E-mail

.........................................................
..........................
..........................
..........................

5. Počet zamestnancov
Rozhodujúca činnosť

..........................
...........................................................

6. Popis výrobku, technológie, služby alebo výsledku medzinárodnej kooperácie (max. 30
slov)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
7. Do súťaže prihlasujeme (vyplniť len jednu kategóriu)
Názov výrobku, technológie, služby alebo výsledku medzinárodnej kooperácie
.................................................................................................................................................
Kategória

 Výrobková inovácia
 Technologická inovácia
 Inovácia služby (netechnologický proces)
 Medzinárodná kooperácia

8.

Prílohy k prihláške
a) právnické osoby - kópia výpisu z obchodného registra,
b) fyzické osoby - kópia živnostenského listu,
c) popis výrobku, technológie, služby alebo výsledku medzinárodnej kooperácie.

Popis výrobku, technológie alebo služby
Novosť výrobku, technológie, služby (originalita,
pridaná hodnota, porovnanie s konkurenciou a iné)
Prínosy pre zákazníka a ich kvantifikácia (zvýšenie
kvality, zníženie výmenných alebo servisných
intervalov, úspora času, jednoduchšie použitie
a iné.)
Pozícia na trhu a kvantifikácia (marketing
a prieskum trhu, nové trhy, tendencia podielu na
trhu, zlepšenie konkurenčnej schopnosti a iné)
Vplyv na podnikateľskú činnosť prihlasovateľa a
kvantifikácia (zvýšenie obratu, zníženie nákladov,
zvýšenie zisku, lepší pomer cena/výkon, nové
objednávky, a iné)
Vplyv na národné hospodárstvo spolu s
kvantifikáciou (zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie
vývozu, možnosti ďalšieho rozvoja a iné)
Vplyv na ekológiu a kvantifikácia (zníženie
nepriaznivých vplyvov na životné prostredie,
nižšia
spotreba
vstupov,
použitie
ekologických surovín, materiálov a alternatívnych
zdrojov energie a iné)

Doplňujúce údaje
Patentová

situácia,

právna

ochrana inovácie
Fotografia

produktu,

procesu alebo služby

schéma

Poznámka
V prípade prihlášky v kategórii Medzinárodná kooperácia uviesť v prílohe k prihláške aj
popis samotného predmetu medzinárodnej kooperácie, ako parciálnej časti výslednej inovácie
a identifikáciu zahraničného partnera podľa bodov 1 až 5.
Prehlásenie organizátora
Hore uvedené údaje slúžia výhradne pre účely vyhodnotenia súťaže a nebudú nikde
zverejnené ani poskytnuté tretím osobám.

Pre účely bezplatného zverejnenia v katalógu účastníkov súťaže o Cenu ministra
hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2009“poskytujeme nasledovné údaje:
Názov firmy
Ulica, č.
PSČ, mesto
Logo firmy (mailom vo vhodnom vektorovom formáte ai, eps, cdr, v liste príp. aj obrázok)
Kontakty (tel., e-mail, www)
Zameranie firmy, pozícia firmy na trhu, príp. dosiahnuté úspechy (max. 100 slov)
Názov prihlásenej inovácie (stručný)
Popis prihlásenej inovácie (max. 100 slov)

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy textu v katalógu účastníkov súťaže.

Dátum:

Podpis štatutárneho orgánu, pečiatka

