Temeljem članka 38. Statuta Udruge inovatora Hrvatske, Izvršni odbor Udruge inovatora
Hrvatske na 2. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2017. donosi

PRAVILNIK
O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE „INOVACIJA GODINE“
UDRUGE INOVATORA HRVATSKE

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom o dodjeli godišnje nagrade „Inovacija godine“ Udruge inovatora Hrvatske
(u daljnjem tekstu: Pravilnik), uređuju se postupak raspisivanja javnog poziva te načela, kriteriji
i postupak ocjenjivanja i dodjele godišnje nagrade „Inovacija godine“ Udruge inovatora Hrvatske
(u daljnjem tekstu: Nagrada).
(2) Cilj dodjele Nagrade je unaprjeđivanje i promicanje inovatorstva i inovativnog djelovanja u
funkciji podizanja inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva Republike Hrvatske.
(3) Nagrada se dodjeljuje za komercijaliziranu inovaciju inovativnim pojedincima, državljanima
Republike Hrvatske ili autorskim timovima čiji su članovi državljani Republike Hrvatske.
(4) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i
odnose se jednako na muški i ženski rod.
Članak 2.
Poziv za dodjelu Nagrade je javan i raspisuje se sukladno odredbama ovog Pravilnika.
Članak 3.
(1) Postupak odabira dobitnika Nagrade provodi Ocjenjivački sud za dodjelu Nagrade (u daljnjem
tekstu: Ocjenjivački sud), sukladno odredbama ovog Pravilnika.
(2) Administrativne i tehničke poslove za potrebe Ocjenjivačkog suda obavlja stručna služba
Udruge inovatora Hrvatske.
II. NAČELA OCJENJIVANJA
Članak 4.
Ocjenjivanje se temelji na sljedećim načelima:
1. NAČELO IZVRSNOSTI - Nagrada se dodjeljuje za inovaciju čija ideja, zamisao i provedba su
najkvalitetnije od prijavljenih, te za koju se procjenjuje da će u najvećoj mjeri doprinijeti
podizanju razine inovativnosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.
2. NAČELO RAVNOPRAVNOSTI - Udruga inovatora Hrvatske jamči ravnopravnost prijavljivanja i
ocjenjivanja svih prijedloga prema kriterijima koji su propisani ovim Pravilnikom.
3. NAČELO OBJEKTIVNOSTI - Udruga inovatora Hrvatske jamči osiguranje objektivnog i
nepristranog postupka ocjenjivanje svih zaprimljenih prijedloga.

1

III. OCJENJIVAČKI SUD
Članak 5.
(1) Za svaku kalendarsku godinu Izvršni odbor Udruge inovatora Hrvatske (u daljnjem tekstu:
Izvršni odbor) donosi odluku o imenovanju predsjednika i članova Ocjenjivačkog suda.
(2) Predsjednik i članovi Ocjenjivačkog suda imenuju se iz redova istaknutih znanstvenika i
stručnjaka koji su u području inovatorstva postigli zapažene rezultate, vodeći računa o
zastupljenosti različitih struka unutar Ocjenjivačkog suda.
(3) Ocjenjivački sud zajedno s predsjednikom broji do sedam članova.

IV. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA
Članak 6.
(1) Postupak dodjele Nagrade pokreće se svake godine objavom javnog poziva za podnošenje
prijedloga, do 15. srpnja tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu.
(2) Odluku o upućivanju javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade donosi
Izvršni odbor.
(3) Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Udruge inovatora Hrvatske.
(4) Osim na mrežnim stranicama Udruge inovatora Hrvatske, javni poziv može biti objavljen i na
drugim mjestima (u tiskanim medijima i sl.).
(5) Javni poziv obvezno sadrži: naznaku o načinu podnošenja prijedloga, rokove, naznaku tko
ima pravo podnošenja prijedloga te naznaku da je isti raspisan u skladu s ovim Pravilnikom.
(6) Razmatrat će se samo pravodobno podneseni prijedlozi koji su u skladu s ovim Pravilnikom i
koji su podneseni prema obrascu objavljenom uz javni poziv.
Članak 7.
(1) Prijedlog za Nagradu podnosi se na propisanom obrascu i uz njega se obvezatno prilaže
životopis/i autora.
(2) Rok za dostavu prijedloga je minimalno 30 kalendarskih dana od dana objave javnog poziva,
ako javnim pozivom nije drugačije određeno.
(3) Za dodjelu Nagrade ne mogu biti predloženi članovi Ocjenjivačkog suda te njihovi suradnici
i/ili zaposlenici iz istog trgovačkog društva ili tijela uprave, kao ni njihovi srodnici u prvom i
drugom koljenu te članovi bračne ili izvanbračne zajednice ili životnog partnerstva, obzirom da
se navedeno smatra sukobom interesa.
(4) Troškove prijave i dostave prijedloga za Nagradu snose prijavitelji.
(5) Dokumentacija prijave prijedloga ne vraća se prijaviteljima već postaje trajnim vlasništvom
Udruge inovatora Hrvatske.
V. OCJENJIVANJE
Članak 8.
(1) Nakon isteka roka za podnošenje prijava, članovima Ocjenjivačkog suda dostavljaju se
prijedlozi za dodjelu Nagrade na razmatranje i ocjenjivanje. Razmatranje i ocjenjivanje prijedloga
odvija se na zajedničkim sjednicama Ocjenjivačkog suda prema kriterijima utvrđenima u čl. 9.
ovog Pravilnika.
(2) Ocjenjivački sud ocjenjuje prijedloge na temelju dostavljenih podataka za čiju ispravnost
odgovara isključivo predlagatelj.
(3) Članovi Ocjenjivačkog suda oslobođeni su odgovornosti za izbor prijedloga ako su temeljem
pogrešnih ili nepotpunih podataka prilikom ocjenjivanja prijedloga bili dovedeni u zabludu.

2

Članak 9.
(1) Ocjenjivački sud vrednuje pristigle prijedloge prema slijedećim kriterijima:
- kreativnost u stvaranju inovacije (0 – 15 bodova),
- ostvareni dohodak primjenom inovacije u godini za koju se Javni poziv raspisuje (0 – 20
bodova),
- ostvareni izvoz primjenom inovacije u godini za koju se Javni poziv raspisuje (0 – 20
bodova),
- broj zaposlenih radnika primjenom inovacije u godini za koju se Javni poziv raspisuje (0
– 30 bodova),
- tehničko - tehnološka razina inovacije (0 – 15 bodova),
- postojanje prijave za zaštitu inovacije u Republici Hrvatskoj (0 - 10 bodova),
- postojanje prijave za PCT međunarodnu zaštitu inovacije (0 – 15 bodova),
- ekološko, zdravstveno ili sigurnosno značenje inovacije (0 – 15 bodova),
- eventualni dodatni kriteriji prema diskrecijskom pravu članova Ocjenjivačkog suda (0 –
10 bodova).
(2) Svaki član Ocjenjivačkog suda sukladno kriterijima iz st. 1., na posebnom obrascu iskazuje
bodove dodjeljene za pojedini prijedlog što potvrđuje vlastoručnim potpisom. Pojedinom
prijedlogu može biti dodijeljeno najviše 150 bodova.
(3) Nakon što se zbroje bodovi svih članova Ocjenjivačkog suda, prijedlog koji ostvari najveći
broj bodova predlaže se Izvršnom odboru za dodjelu Nagrade.
(4) U slučaju da više prijedloga ostvari jednak broj bodova, članovi Ocjenjivačkog suda
raspravljaju o navedenim prijedlozima i tajnim glasovanjem odlučuju o predloženiku za dodjelu
Nagrade.
(5) Ako Ocjenjivački sud ocijeni da niti jedan od prijedloga za dodjelu Nagrade ne doseže
potrebnu kvalitetu, Nagrada za predmetnu godinu ne mora biti dodijeljena.
Članak 10.
(1) Sjednice Ocjenjivačkog suda priprema, saziva i vodi predsjednik Ocjenjivačkog suda.
(2) O sjednicama Ocjenjivačkog suda vodi se Zapisnik kojeg potpisuju svi članovi Ocjenjivačkog
suda.
Članak 11.
(1) Ocjenjivački sud dužan je završiti postupak ocjenjivanja najkasnije u roku od 30 kalendarskih
dana od dana isteka roka za dostavu prijedloga, ako javnim pozivom nije drugačije određeno.
(2) Ocjenjivački sud predlaže Izvršnom odboru kandidata za dodjelu Nagrade.
(3) Odluka Izvršnog odbora o dobitniku Nagrade je konačna.
VI. DODJELA NAGRADE
Članak 12.
(1) Dobitnik Nagrade javno se objavljuje i proglašava na svečanosti dodjele Nagrade upriličenoj
povodom Dana hrvatskih inovatora (1. listopad).
(2) Nagrada se sastoji od statue i povelje.
(3) Osim elemenata iz st. 2. Nagrada može sadržavati i druge elemente, sukladno odluci
Izvršnog odbora Udruge inovatora Hrvatske.
(4) Ostalim sudionicima javnog poziva Udruga inovatora Hrvatske dodjeljuje Zahvalu za
sudjelovanje.
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VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izboru Godišnje nagrade
Inovacija godine Udruge inovatora Hrvatske od 20. lipnja 2016.

Udruga inovatora Hrvatske
Ivan Bračić, predsjednik
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