Regulamin Konkursu o Nagrodę NOVATOR 2017
I. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Sienkiewicza 53,
25-002 Kielce i pod tym adresem mieści się Sekretariat Konkursu. Patronat sprawują: Urząd
Patentowy RP, Krajowa Izba Gospodarcza, Wojewoda Świętokrzyski i Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego.
II. Cel Konkursu
Celem Konkursu NOVATOR jest:
- propagowanie innowacyjności w gospodarce,
- promocja firm, które mają największe osiągnięcia w dziedzinie wprowadzania innowacji
i realizacji programów unijnych,
- kształtowanie pozytywnego wizerunku gospodarki województwa świętokrzyskiego,
- promocja działalności Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
III. Warunki uczestnictwa w Konkursie
W Konkursie NOVATOR, organizowanym w cyklach rocznych, uczestniczyć mogą
przedsiębiorstwa, które:
• mają siedzibę i są zarejestrowane na terenie województwa świętokrzyskiego,
• prowadziły działalność gospodarczą przynajmniej przez dwa lata do momentu zgłoszenia się
do Konkursu;
• terminowo złożyły w Sekretariacie Konkursu wypełniony formularz deklaracji uczestnictwa
wraz z kompletem załączników.
IV. Kapituła Konkursu
Kapitułę Konkursu stanowią osoby o stosownej wiedzy merytorycznej, cieszące się autorytetem
i powszechnym zaufaniem, zaproszone przez Prezydenta SIPH. Kapitułę powołuje Prezydent
SIPH na każdą edycję Konkursu.
Przewodniczącym Kapituły jest Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Posiedzenia Kapituły zwołuje pisemnie Przewodniczący. Decyzje podejmowane są zwykłą
większością głosów uczestniczących w posiedzeniu. Każdy członek Kapituły posiada jeden głos.
W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego.
Sprawozdania z posiedzeń sporządza Sekretarz Kapituły.
V. Terminy organizacji Konkursu
1. Ogłoszenie Konkursu i zaproszenie firm do udziału: styczeń - luty 2018 r.
2. Przyjmowanie zgłoszeń z kompletem materiałów konkursowych: do 31 marca 2018 r.
3. Ocena zgłoszeń przez Kapitułę i wyłonienie laureatów: do 30 kwietnia 2018 r.
4. Uroczyste wręczenie nagród: do 31 maja 2018 r.
VI. Dziedziny i kategorie konkursowe
Kapituła Konkursu przyznaje nagrody w pięciu dziedzinach.
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• W dziedzinie „Innowacyjna inwestycja” nagrody otrzymują innowacyjne projekty
zakończone w 2017 roku, rozumiane jako wprowadzenie nowego produktu, usługi, procesu
technologicznego, nowej linii produkcyjnej, nowej organizacji produkcji.
Kandydaci wyłaniani są przez Sekretariat Konkursu na podstawie złożonych przez firmy
dokumentów konkursowych. Trzej równorzędni laureaci wybierani są w głosowaniu Kapituły
zwykłą większością głosów.
• W dziedzinie „Współpraca nauka – przemysł” nagrodę otrzymuje najlepszy projekt
przygotowany przez placówkę naukowo-badawczą i firmę z województwa świętokrzyskiego.
Kandydaci wyłaniani są przez Sekretariat Konkursu na podstawie złożonych przez firmy
dokumentów konkursowych. Laureat wybierany jest w głosowaniu Kapituły zwykłą większością
głosów.
• W dziedzinie „Lider innowacyjności” nagrodę otrzymuje przedsiębiorca, menedżer,
wynalazca lub organizacja z województwa świętokrzyskiego o znaczących osiągnięciach
w dziedzinie wdrażania innowacji w gospodarce. Kandydatów do nagrody w tej dziedzinie
zgłaszają członkowie Kapituły, firmy zrzeszone w Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
oraz Zarząd Izby. Wymagane jest uzasadnienie na piśmie wniosku przez organizację zgłaszającą
kandydata (nie więcej niż 1 strona).
„Lider innowacyjności” wybierany jest w głosowaniu Kapituły zwykłą większością głosów.
• W dziedzinie „Animator gospodarki” nagrodę otrzymuje organizacja, jednostka samorządu
terytorialnego lub osoba z województwa świętokrzyskiego o znaczących osiągnięciach
w tworzeniu warunków dla działalności gospodarczej. Kandydatów do nagrody w tej dziedzinie
zgłaszają członkowie Kapituły, firmy zrzeszone w Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
oraz Zarząd Izby. Wymagane jest uzasadnienie na piśmie wniosku przez organizację zgłaszającą
kandydata (nie więcej niż 1 strona).
„Animator gospodarki” wybierany jest w głosowaniu Kapituły zwykłą większością głosów.
• W dziedzinie „Młody novator” laureatem zostanie mieszkaniec województwa
świętokrzyskiego w wieku poniżej 30 lat, który jest autorem najciekawszego spośród zgłoszonych:
nowatorskiego rozwiązania w formie wynalazku, wzoru przemysłowego, nowej organizacji
zarządzania, nowatorskiego programu komputerowego, pracy dyplomowej możliwej do
zastosowania w praktyce lub innego dokonania innowacyjnego.
Kandydaci wyłaniani są przez Sekretariat Konkursu na podstawie dokumentów konkursowych.
Laureata wybiera w głosowaniu Kapituła zwykłą większością głosów.
Wybór wszystkich laureatów nagród NOVATOR 2017 zatwierdza ostatecznie Zarząd SIPH.
VII. Nagrody
Laureat NOVATORA otrzymuje: statuetkę, dyplom, prawo do posługiwania się i korzystania ze
Znaku NOVATORA.
VIII. Postanowienia końcowe
Przedsiębiorstwa przystępujące do konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie Kapitule
Konkursu wszelkich danych niezbędnych do prawidłowej i obiektywnej oceny.
Kielce, styczeń 2018 r.

