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Наредних мјесец дана отворен је конкурс за пријаву за такмичење за Најбољу
технолошку иновацију, чији је овогодишњи наградни фонд 50.000 КМ, а циљ подстицање
иновативности и предузетништва, речено је данас у Бањалуци на конференцији за
новинаре Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и
информационо друштво Републике Српске.
Начелник Одељења за информисање и промоцију у ресорном министарству Санда
Десница истакла је да ће заинтересовани пријаве моћи да шаљу до 3. априла, а финале
ће бити одржано 11. децембра.
- Овогодишње награде биће распоређене на сљедећи начин - прво мјесто 15.000 КМ,
друго 10.000 КМ, треће осам хиљада КМ, четврто пет хиљада КМ, пето мјесто четири
хиљаде КМ, а шесто три хиљаде КМ - навела је Десница.
Десница је нагласила да су у оквиру наградног фонда предвиђене и награде од по
2.500 КМ за најбољи средњошколски и најбољи студентски тим.
Директор Иновационог центра Бањалука Драго Гверић рекао је да ће до финала бити
организовано неколико кругова, сесија, едукација и рецензија кроз које ће бити пружена
менторска помоћ такмичарима да пријављену идеју претворе у што бољи пословни
модел.
Мирела Зрнић, представник тима "Смартнет", прошлогодишњег побједника такмичења,
истакла је да им је менторство веома помогло у развоју иновације, те позвала будуће
такмичаре да искористе такву врсту подршке и буду истрајни и посвећени развоју своје
иновације.
Зрнићева је подсјетила да се њихова иновација односила на мрежу портала која је
мултифункционална и развија повезивање на бази платформе у Републици Српској и
Србији.
Петар Катић, ученик бањалучке Гимназије и члан тима "БЛ Пи", прошлогодишњег
побједника у категорији средњошколски тим, рекао је да такмичење доприноси
развијању почетне идеје у производ који је могуће пласирати на тржиште.
Катић је напоменуо да су се прошле године такмичили са рачунарском апликацијом која
би требала да професорима, студентима и ученицима на часовима хемије олакша учење
новог градива и рјешавање више задатака.
Такмичење организује Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање
и информационо друштво Републике Српске и Иновациони центар Бањалука у сарадњи
са Министарством просвјете, науке и технолошког развоја Србије и представља
најдугорочнију заједничку активност са Владом Србије.
Заинтересовани за такмичење могу да се пријаве посредством интернет странице inov
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У протеклих 13 година наградни фонд на годишњем нивоу је износио 38.000 КМ, а
такмичила су се 303 тима, док их је награђено 108 у укупној вриједности од 465.000 КМ.
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