Основне информације о организацији
националног
Такмичења за најбољу технолошку иновацију у Србији и Републици Српској
Такмичење за најбољу технолошку иновацију у Србији, као државни пројекат,
непрекидно се одржава почев од 2005. године и отпочело је четрнаесто по реду.
Oдвија у заједничкој организацији Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, које реализује Организациони тим са Факултета техничких наука у Новом Саду
и Технолошко-металуршког факултета у Београду. Партнери у организацији су
Привредна комора Србије, Стална конференција градова и општина, РТС, РТВ, као и
сви други медији са националном, регионалном или локалном фреквенцијом.
Такмичење се одвија на следећи начин:
Почетком календарске године објављује се почетак Такмичења, чиме започиње
промоција путем медија или организовањем трибина широм Србије, како би се што
већи број учесника пријавио.
Рок за пријаву иновације и најмање трочланог тима је 20. април 2018. године,
путем сајта www.inovacija.org на коме се налазе и све потребне информације за будуће
учеснике.
У овој години Такмичење се одвија у три категорије:
- Реализоване иновације (до почетка јуна месеца иновација мора бити
направљена бар до нивоа прототипа уз проверљиву функционалност)
- Студентски тимови (иновативна идеја са перспективном реализацијом)
- Средњошколски тимови (иновативна идеја новог производа или услуге)
Након рока за пријаву следи период вишемесечних обука и провера, (априлновембар), за све учеснике. Најупорнији који ураде и пословни модел за своју
иновацију конкуришу за деобу наградног фонда од 5.000.000 динара, а они који дођу и
до финала, учествују у директном преносу из студија РТС-а, 21. децембра од 20.00
часова.
Иновације могу бити од једноставних производа које већ вековима правимо на
овим просторима, а који су квалитетно и на савремен начин понуђени тржишту, па до
високих технологија, при чему су све области техничко-технолошког, организационог
или услужног стваралаштва равноправно заступљене.
Основни статистички подаци за досадашњи, тринаестогодишњи, период
одвијања Такмичења су:
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учествовало 2545 тимова и преко 8000 учесника
основано преко 85 нових предузећа
припремљено 1353 бизнис планова и пословних модела
одржано 425 једнодневних тренинга и
ангажовано више од 400 рецензената широм света

Снимци последња четири финала могу се пронаћи на линковима:
https://www.youtube.com/watch?v=U_Zqm80QtGU ,
https://www.youtube.com/watch?v=AqtMhGANIe4
https://www.youtube.com/watch?v=q8VXIst-KUg
https://www.youtube.com/watch?v=h3Baw8Ml7bo
Координатор такмичења НТИ 2005-2018.
Проф. др Драган Повреновић, дипл.инж.
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