REGULAMIN KONKURSU
INNOWACJE 2016
§1
Miejscem prowadzenia Konkursu INNOWACJE są Targi TECHNICON-INNOWACJE
organizowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, które odbędą się
w dniach 23-24 listopada 2016 roku. Konkurs obejmuje wyłącznie wynalazki własne
Wystawców. W przypadku, gdy Wystawca reprezentuje na targach producenta,
wymagane jest potwierdzenie zgłoszenia wyrobu do konkursu przez producenta na
karcie zgłoszeniowej. Wynalazek to nowe unikalne rozwiązanie techniczne, pomysł,
projekt.
§2
Prawo udziału w Konkursie przysługuje wszystkim Wystawcom uczestniczącym
w targach. Opracowane wnioski wraz z materiałami towarzyszącymi składane
są przez Wystawców do dnia 4 listopada 2016 r.
§3
Warunkiem przyjęcia wniosku do Konkursu jest złożenie lub przesłanie do MTG SA:
- podpisanego zgłoszenia udziału
- dokumentów opisujących istotę wynalazku i innowacyjne rozwiązania.
W celu uwiarygodnienia zalet produktu wskazane jest załączenie opinii fachowców
z danej dziedziny.
§4
Kwalifikacji do udziału w Konkursie i końcowej oceny wniosków dokonuje niezależna
Kapituła Konkursu powołana przez Prezesa Zarządu MTG SA.
§5
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia konkursowego jest uiszczenie opłaty
rejestracyjnej w wysokości 150 zł netto za każdy zgłoszony do konkursu wyrób
- do dnia 4 listopada 2016 - na konto MTG SA.
§6
Do Konkursu INNOWACJE należy zgłaszać wynalazki w następujących kategoriach:
1. Ochrona środowiska, ekologia
2. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
3. Mechanika i inżynieria ogólna
4. Budownictwo
5. Elektryka i energetyka
6. Elektronika, informatyka i telekomunikacja
7. Transport – lądowy, wodny i powietrzny
8. Przemysł górniczy i hutniczy
9. Przemysł chemiczny
10. Medycyna i biotechnologia
11. Wzornictwo przemysłowe

§7
Przy ocenie produktu Kapituła Konkursu stosuje następujące kryteria :
Kryteria podstawowe (dodatkowo punktowane):
 innowacyjność, nowatorstwo, pomysłowość, funkcjonalność, użyteczność,
możliwość i skala zastosowania projektu, ergonomia, niezawodność i trwałość,
ekonomiczność (koszt produktu i narzędzi, długość cyklu funkcjonowania
w użytkowaniu, oszczędność zużycia materiałów i energii),
 atrakcyjność ekspozycji podczas targów (eksponat, film, prezentacja)
 dostępność informacji dla potencjalnych klientów (ulotka, folder na stoisku)
 przewidywany wpływ na środowisko, bezpieczeństwo użytkowania.
Kryteria wspomagające:
 etap procesu wdrożenia,
 czy posiada ochronę patentową,
 przewidywane możliwości eksportowe, potencjalny popyt, konkurencyjność,
 czy spełnia w danej dziedzinie wymagania Unii Europejskiej.
§8
Spośród zgłoszonych do konkursu produktów Kapituła wyłoni i nagrodzi „produkt
najlepiej przygotowany do wdrożenia”.
§9
Kapituła Konkursu będzie obradowała w pierwszym dniu
a jej posiedzenie będzie niejawne. Wyniki obrad Kapituły są ostateczne.

targów,

§ 10
Z prac Kapituły Konkursu zostanie sporządzony protokół, z którego treścią zostaną
zapoznani uczestnicy targów. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się
w czasie trwania targów. Informacja o nagrodzonych i wyróżnionych będzie
ogłoszona w mediach oraz na stronie www.technicontargi.pl.
§ 11
Nagrody przyznane przez Kapitułę Konkursu mają charakter honorowy i służą
promocji produktów.
Każdy uczestnik akceptuje ustalenia niniejszego regulaminu w momencie
przystąpienia do konkursu.

