Szanowni Państwo,
PARP we współpracy z NCBR uruchomił XXIII edycję konkursu Polski Produkt
Przyszłości.
Bardzo prosimy o pomoc w promocji konkursu na państwa stronach internetowych
oraz SM. Poniżej przesyłam treść informacji oraz grafiki w załączeniu.
Współczesny szybko zmieniający się świat nie może obyć się bez innowacyjnych
produktów i nowatorskich technologii. A ich twórcy ponownie mogą powalczyć o
nagrody finansowane z UE. Aż 600 tys. zł czeka na zwycięzców XXIII edycji
konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy,
jednostki naukowe oraz ich konsorcja mogą zgłaszać projekty od 21 września do
29 października.
W dotychczasowej historii konkursu rozpatrzone zostały 1 073 projekty, spośród
których nagrodzono 56, a 122 zostały wyróżnione. Dotyczą bardzo różnych
obszarów techniki, a dzięki swojej innowacyjności mają szansę zaistnieć także na
globalnym rynku.
Dla kogo „Polski Produkt Przyszłości”
W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz
przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego
przystąpić indywidualnie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję
i firmę.
Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu
musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw
własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu. Rywalizacja będzie
odbywać się w trzech kategoriach:




Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz
Przedsiębiorcy.

Nagroda główna czyli po 100 tys. zł na konta bankowe zwycięzców
Zwycięzcy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt
Przyszłości. Poza wsparciem promocyjnym laureaci otrzymają nagrodę finansową –
100 tys. zł wynosi nagroda główna a 25 tys. zł wyróżnienie.
Konkurs przewiduje również przyznanie nagród specjalnych w kategoriach:





Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku
nie dłużej niż 3 lata),
Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną
zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Dokumentacja konkursu została udostępniona na stronie internetowej konkursu 7
września, a projekty można zgłaszać od 21 września do 29 października br. (godz.
16:00).
Patronat nad Konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. Patroni mediowi: Dziennik Gazeta Prawna, Polsat News oraz
Polskie Radio.
Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów
inno_LAB.
www.parp.gov.pl/konkursppp
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