
„INNOWACYJNOŚĆ”
ZAŁ. NR 5 DO REGULAMINU KONKURSU NAGRODA GOSPODARCZA WOJEWODY ŁÓDZKIEGO NA ROK 2019

XVI edycja konkursu
Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego

na rok 2019

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY
w kategorii

„Innowacyjność”
Za  „Innowacyjność”  uważa  się  opracowanie  produktu,  technologii  produkcji  lub  procesu  o charakterze  technicznym,
organizacyjnym  lub  społecznym,  w  pełni  wdrożone  do  produkcji,  przez  twórcę,  zespół,  instytut  naukowo-badawczy
lub przedsiębiorstwo z terenu województwa łódzkiego, z ostatnich trzech lat.

Uwaga! Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie lub czytelnie, pismem drukowanym obligatoryjnie we wszystkich
pozycjach oraz podpisany przez kandydata lub instytucję uprawnioną do zgłaszania kandydatów. W polach, które nie dotyczą
wypełniającego, należy wpisać „nie dotyczy”.  Wniosek wraz z wersją elektroniczną,  należy przesłać na adres Sekretariatu
Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2019 r.

W imieniu:
Nazwa instytucji zgłaszającej*:

* wypełnia tylko instytucja zgłaszająca kandydata do Nagrody.

wnioskuję
o przyznanie Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego na rok 2019

w kategorii „Innowacyjność”

Twórcy – Zespołowi – Instytutowi badawczemu – Przedsiębiorstwu*
(*niepotrzebne skreślić)

Dane dotyczące kandydata do Nagrody:
Pełna nazwa:

Dokładny adres:

Telefon: Faks:
www: e-mail:
Nazwisko i imię osoby (osób) zarządzającej:

Nazwisko i imię osoby do kontaktu:

Podstawowe dziedziny działalności:

Informacja opisowa o kandydacie do Nagrody:
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A. Informacja o innowacji:
Tytuł opracowania:
Przedmiot opracowania:
Numer patentu:
Data wdrożenia:
A 1. Innowacyjność opracowania (w skali branży, kraju, globalnej):

B. Efekty wdrożenia opracowania (dla przedsiębiorstwa, regionu, gospodarki kraju, odbiorcy 
końcowego):

C. Dodatkowe informacje na temat opracowania:
C 1. Posiadane certyfikaty i znaki jakości:

Nazwa certyfikatu Instytucja wydająca Rok

C 2. Posiadane nagrody i wyróżnienia:
Nazwa Instytucja przyznająca Rok
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Oświadczenie kandydata do Nagrody:
 Potwierdzam zgodność przedstawionych wyżej danych. 
 Oświadczam,  że  nasze  Przedsiębiorstwo,  członkowie  Zarządu  lub  Współwłaściciele  w  ciągu

ostatnich pięciu lat nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu.
 Nasze przedsiębiorstwo nie narusza przepisów Kodeksu Pracy oraz norm ochrony środowiska, 

a także nie posiada zaległości o charakterze publiczno-prawnym.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) przez organizatora w celu
prowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.

 Akceptuję Regulamin Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego na rok 2019.
Miejscowość: Dnia:
Pieczęć: Podpis osoby (osób) upoważnionej:

Podpis i pieczęć instytucji zgłaszającej*:

Miejscowość: Dnia:
* wypełnia tylko instytucja zgłaszająca kandydata do Nagrody.
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