SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA

Organizator: Fundacja Technotalenty.
Współorganizatorzy:
Współorganizatorem i Fundatorem nagród głównych w Konkursie jest Urząd Marszałkowski
Województwa

Podlaskiego-

Instytucja

Zarządzająca

Regionalnym

Programem

Operacyjnym

Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Patroni i Partnerzy Konkursu:
Konkurs

został

objęty

patronatami:

Ministerstwa

Gospodarki,

Polskiej

Agencji

Rozwoju

Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Podlaskiej Fundacji Rozwoju
Regionalnego. Partnerami Konkursu są: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy
w Białymstoku, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz czołowe
firmy regionu.

Projekty są zgłaszane w trzech kategoriach:

a) Technika - pomysł lub projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym
rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.
b) Design - projekt nowego produktu lub wzoru użytkowego, który jest wyrazem poszukiwań
projektowych w obszarze estetyki, funkcjonalności, mody z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii lub nowych surowców.
c) Wyzwanie społeczne - idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią,
które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze,
edukacyjne, proekologiczne, kulturowe i inne.

Przebieg Konkursu

1. Konkurs będzie realizowany w formule etapowej.
2. Konkurs rozpoczyna się 15 września 2014 r. Udział w Konkursie polega na wypełnieniu formularza
i

nadesłaniu

filmu

lub

prezentacji

przedstawiających

projekty

już

zrealizowane,

w trakcie realizacji lub planowane w przyszłości. Przyjmowanie zgłoszeń kończy się
10 października 2014 r.

3. I etap Konkursu polega na weryfikacji i sprawdzeniu pod względem formalnym nadesłanych
zgłoszeń. Sprawdzenia pod względem formalnym dokonuje Organizator.
4. Kapituła Konkursu dnia 20 października 2014 r., spośród wszystkich sprawdzonych
po względem formalnym zgłoszeń wybierze po 5 projektów w każdej z trzech kategorii,
które
do

zakwalifikuje
II

etapu

do II

Konkursu

etapu
zostaną

Konkursu.
o

tym

Uczestnicy,
fakcie

którzy

powiadomieni

zakwalifikowali
drogą

się

e-mailową

w dniu 21 października 2014 r.
5. Każdy uczestnik zakwalifikowany do II etapu Konkursu zwany dalej Finalistą Konkursu może
skorzystać z dwugodzinnych warsztatów, które pomogą mu przygotować autoprezentację
finałową. Udział w warsztatach nie jest obowiązkowy.
6. W III etapie Konkursu wszyscy finaliści zaprezentują się przed Kapitułą i zaproszoną na finały
Konkursu publicznością. Finał Konkursu odbędzie się 3 listopada 2014 r.
7. Kapituła Konkursu wyłoni po jednym ze zwycięzców/laureatów Konkursu w każdej z trzech
kategorii Konkursu.

8. Ogłoszenie listy laureatów oraz wręczenie nagród laureatom i finalistom Konkursu nastąpi
w trakcie Gali finałowej z wyjątkiem nagród finansowych. Gala Finałowa Konkursu planowana
jest dnia 4 listopada 2014 r.

Więcej informacji o Konkursie znajduje się na stronie internetowej www.technotalenty.pl/konkurs.

