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О такмичењу

Шесту годину за редом организује се Такмичење за најбољу технолошку
иновацију. Организатор такмичења је Министарство за науку и технолошки
развој Републике Србије, док помоћ у организацији пружа Факултет техничких
наука из Новог Сада, Привредна комора Србије и Радио телевизија Србије. Од
2007. године такмичење се организује и на територији Републике Српске, у
сарадњи са Министарством науке и технологије Републике Српске.

Наша мисија је ширење идеје да експериментисање, промовисање и улагање у нове
идеје, односно у иновације као тржишно реализоване идеје, представља сигуран пут ка
подизању конкурентске предности Србије. Захваљујући овом пројекту од 2005. године
отворено преко 60 иновативних предузећа и 200 нових радних места.

Циљ такмичења је промовисање предузетничке климе у Србији и помоћ
потенцијалним и постојећим high-tech предузетницима, који су спремни и способни да
сопствене идеје и инвенције преточе у тржишно валоризоване иновације.

Такмичење у 2010.

· Наградни фонд 12.000.000 динара.

· Рок за пријаву на такмичење је 31. март 2010.

· Пријаве се врше искључиво преко портала www.inovacija.org.

· Такмичење се одржава у три категорије: Реализоване иновације,
Иновативне идеје и Потенцијали (у наставку је дат детаљнији опис категорија).

· Почетак такмичења је у фебруару, када почињу пријаве такмичара, а
завршетак, је према календару, 23. децембра 2010, када ће се у директном
преносу на РТС-у одржати велико финале (у наставку је дат детаљан календар
дешавања).

http://www.inovacija.org
http://www.inovacija.org


Категорије такмичења

У 2010. години планирано је такмичење у три категорије и то:

· Реализоване иновације,

· Иновативне идеје и

· Потенцијали

Реализоване иновације

Намењена тимова (физичких лица или правних лица) који испуњавају минимум један
од наведених критеријума:

· имају готов прототип спреман за тржиште
· остварили су минимум једну продају свог приозвода/ услуге/ процеса/
технологије и сл.;
· имају изграђено постројење за производњу;
· најбоље рангирани тимови из категоријe Иновативне идеје из 2009. године
· најбоље рангирани тимови из категоријe Потенцијали из 2009. године
· имају или су имали одобрен иновациони пројекат код Министарства за
науку и технолошки развој и
· имају намеру да са својом иновацијом изађу на тржиште у скоријој
будућности.

Иновативне идеје

Намењена тимовима (физичких лица или правних лица) који испуњавају минимум
један од следећих услова:

• имају одобрен патент; имају заштићено ауторско дело (за организационе
или тржишне идеје);
• имају пријављен патент;
• имају инвентивну идеју са патентним потенцијалом;
• поседују организациону иновацију;
• поседују иновацију из области маркетинга;
• имају или су имали одобрен технолошки пројекат код Министарства за
науку и технолошки развој Републике Србије, односно Министарства науке и
технолије Републике Српске.

Потенцијали

Намењена тимовима физичких лица запослених у Научно-истраживачким
институцијама који имају одобрен пројекат за основна истраживања код
Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, односно Министарства
науке и технологије Републике Српске.



Календар такмичења

1. Регистрација и подношење пријаве: до 31. марта 2010.
2. Први круг рецензирања и објава резултата: 1. априла до 18. маја 2010.
3. Бесплатни едукативни тренинзи: током маја и јуна 2010.
4. Консалтинг око писања БП/МП: током јула и августа 2010.
5. Други круг рецензирања и објава резултата: 1. септембар до 6. октобар 2010.
6. Бесплатни едукативни тренинзи: током септембра и октобра 2010.
7. Изложба иновација: 11. Октобар 2010.
8. Бесплатни едукативни тренинзи: током октобра и новембра 2010.
9. Трећи круг рецензирања и објава резултата: од 1. до 24. новембра 2010.

10. Усмена рецензија: 1. и 3. децембар 2010.
11. Четвртфинала: 6, 7, 8 и 9. децембар 2010.
12. Полуфинала: 13. до 23. децембар 2010.
13. Финале: 23. децембар 2010.

Историјат такмичења

Досадашња такмичењима у бројкама гласе:

· Поднето је 1.354 пријава. У други круг такмичења прошло 722 иновације.

· Написано је 411 бизнис планова,

· На пројекту учествовало 4.360 такмичара

· Одржано 183 тренинга

· Наградни фонд је са 1.750.000 у 2005, достигао 12.000.000 динара у 2009.

· Од 2005. до данас основано 60 иновативних предузећа и 200 нових радних
места

· У процесу рецензирања учествовало преко 350 рецензената

Досадашњи победници по годинама:

· Аеро Аква Инжењеринг за 2005.

· Кристал за 2006.

· ХИО Технологија за 2007.

· Рудари Колубаре за 2008.

· Тајфун за 2009.



Особа за контакт

За сва питања стојимо Вам на располагању.

дипл. инг. Владимир Никић
Организациони тим такмичења НТИ 2010.

063/593-696
vladimir.nikic@inovacija.org
http://www.inovacija.org
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