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Priznanje TARAS
Priznanje TARAS je namenjeno spodbujanju sodelovanja med raziskovalno-razvojnimi
organizacijami, skupinami ali posamezniki ter podjetji iz industrije in gospodarstva na
področju inoviranja, razvoja in tehnologij.

Predstavitev razpisa
Predmet razpisa za priznanje je izdelek, rešitev ali storitev, ki je bila v celoti ali v bistvenem delu
razvita v sodelovanju med razvojnim partnerjem in naročnikom iz gospodarstva. Prijavljeni izdelek,
prijavljena rešitev ali storitev mora biti razvit/razvita do stopnje nastopa na trgu, uporabe ali prodaje
licence.
Glavni prijavitelj mora biti gospodarska družba (ne sme biti javni zavod), ki je naročnik projekta
razvoja izdelka, rešitve ali storitve. Drugi prijavitelj oziroma razvojni partner je lahko razvojna ali
raziskovalna skupina iz znanstvenoraziskovalnega okolja, industrije ali gospodarstva, pa tudi zasebni
zavod ali samostojni podjetnik, ki ima eno od registriranih dejavnosti raziskave in razvoj. Glavni
prijavitelj in razvojni partner ne smeta biti iz iste organizacije. Način in vir financiranja projekta nista
pomembna.
Priznanje TARAS:
• kipec TARAS za glavnega prijavitelja in kipec TARAS za razvojnega partnerja,
• objava strokovnega prispevka v reviji IRT3000 s predstavitvijo partnerjev prijavljenega izdelka,
rešitve ali storitve, ki ga pripravi uredništvo revije

Postopek prijave za priznanje TARAS
Prijavo izpolni in odda glavni prijavitelj v soglasju z razvojnim partnerjem. Prijavo je treba izpolniti in v
elektronski obliki oddati na spleti strani

www.forum-irt.si/priznanje-taras najpozneje do

razpisanega roka. Natisnjeno prijavo je treba podpisano poslati organizatorju tudi po pošti. Prijava je
uspešno oddana le, če organizator dobi do roka prijavo v elektronski obliki in podpisano prijavo po
pošti.
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Postopek izbire
Organizatorja razpisa za podelitev priznanja TARAS sta Industrijski forum IRT in revija IRT3000.
Organizator imenuje petčlansko strokovno komisijo za ocenjevanje in pomoč pri izbiri finalistov ter
prejemnikov priznanja TARAS.
Izbira poteka v dveh delih:
•

Strokovna komisija pregleda prispele prijave ter jih oceni, pri čemer lahko od finalistov
zahteva tudi dodatna pojasnila. Organizator in člani strokovne komisije skupaj izberejo tri
najboljše prijave glede na merila za izbiro.

•

Finalisti izbora za priznanje TARAS predstavijo svojo prijavo na Industrijskem forumu IRT.
Predstavitev traja 20 minut, čemur sledijo vprašanja strokovne komisije in občinstva.
Po predstavitvah prisotni člani programskega odbora Industrijskega foruma in Strokovnega
sveta revije IRT3000 ter udeleženci v dvorani glasujejo za tistega finalista, ki po njihovem
mnenju najbolj izpolnjuje merila za priznanje TARAS (opcija je, da jih razvrstijo od prvega do
tretjega mesta). Glasovanje je elektronsko v aplikaciji na pametnih telefonih.
Na podlagi rezultatov glasovanja in predhodnih ocen strokovne komisije, organizator in
strokovna komisija izberejo prejemnika priznanja TARAS.

Merila za ocenjevanje, glasovanje in izbiro:
• tehnološki dosežek in tehnološka stopnja izdelka, rešitve ali storitve (20 odstotkov vpliva),
• stopnja inovativnosti (stopnja novosti, pa tudi ustvarjalnosti in izvirnosti zamisli in izvedbe)
prijavljenega izdelka, rešitve ali storitve (20 odstotkov vpliva),
• uspešnost izdelka, rešitve ali storitve na trgu in splošne koristi za podjetje (25 odstotkov vpliva),
• ekološki in energetski vplivi izdelka, rešitve ali storitve (5 odstotkov vpliva),
• delež in pomen dela razvojnega partnerja na razvoj in uspešnost izdelka, rešitve ali storitve (20
odstotkov vpliva),
• zahtevnost znanja, izkušenj ter raziskovalno-razvojnih metodologij in orodij, uporabljenih pri
razvoju izdelka, rešitve ali storitve (10 odstotkov vpliva).

Organizator razglasi prejemnika priznanja TARAS na slavnostnem dogodku zvečer prvega dne
Industrijskega foruma v Portorožu.

Ljubljana, 6. 2. 2020
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