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Priznanje TARAS
TARAS je priznanje za najuspešnejše sodelovanje raziskovalno-razvojnega okolja in
gospodarstva na področju inoviranja, razvoja in tehnologij.

Predstavitev priznanja
Priznanje je namenjeno spodbujanju sodelovanja med raziskovalno-razvojnimi organizacijami,
skupinami ali posamezniki ter podjetji iz industrije in gospodarstva. 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.
Prijave niso omejene na eno gospodarsko dejavnost ali tehnološko področje, prednost pa bodo imeli
izdelki, rešitve in storitve na področjih, ki jih obravnavata Industrijski forum IRT in revija IRT3000.
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
• vabljeno strokovno predavanje v uvodnem delu naslednjega Industrijskega foruma IRT
• poseben razstavni prostor za predstavitev prejemnikov priznanja TARAS na Industrijskem
forumu IRT

Postopek izbire
Organizatorja razpisa za podelitev priznanja TARAS sta Industrijski forum IRT in revija IRT3000.
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Izbira poteka v dveh delih. V prvem delu člani programskega odbora Industrijskega foruma IRT
predlagajo izmed popolnih prijav najboljše glede na merila za izbiro. Na podlagi tega izvršilni odbor
določi finaliste. Odvisno od števila prijav lahko izvršilni odbor uvrsti med finaliste vse popolne prijave.
V drugem delu strokovna komisija oceni prijave finalistov glede na merila za izbiro, pri tem pa lahko
od finalistov zahteva tudi dodatna pojasnila. Izvršilni odbor na podlagi ocen in mnenja strokovne
komisije določi prejemnika priznanja.

Sestava in naloge izvršilnega odbora
Organizator priznanja TARAS imenuje izvršilni odbor.
Naloge in pristojnosti izvršilnega odbora:
–

Odbor pripravi razpis za priznanje TARAS z navodili za prijavo, merili za izbiro priznanja TARAS in
rokom za oddajo prijav.

–

Odbor pregleda prejete prijave, izloči nepopolne, ostale pa posreduje članom programskega
odbora v izbiro najboljših.

–

Odbor določi izmed članov programskega odbora Industrijskega foruma IRT in strokovnega sveta
revije IRT3000 strokovno komisijo za oceno izbranih prijav in potrditev zmagovalca razpisa.
Izbrane prijave ocenjuje petčlanska komisija.

–

Odbor sestavi strokovno komisijo tako, da nobeden od članov ni v konfliktu interesov z izbranimi
predlogi za priznanje.

–

Odbor izbere med izbranimi prijavami najboljšo glede na ocene strokovne komisije in jo predlaga v
potrditev strokovni komisiji. Najboljša prijava je tista, ki zbere največ točk iz seštevka treh ocen.
Najslabša in najboljša ocena strokovne komisije se v skupni oceni ne upoštevata.

–

Izvršilni odbor lahko v dogovoru s strokovno komisijo povabi prijavitelje izbranih prijav na kratko
predstavitev, ki se upošteva pri oceni in izbiri najboljše.

–

Če je več prijav z enako oceno na prvem mestu, izvršilni odbor po svoji presoji in glede na merila
za izbiro določi zmagovalca. V primeru enakega števila točk ali večjega odstopanja ocen od meril
in priporočil za izbiro ima izvršilni odbor diskrecijsko pravico vrnitve prijave v ponovno oceno
drugim članom komisije ali lastne ocene. V zbirni oceni neke prijave sme biti največ ena ocena, ki
jo z diskrecijsko pravico poda izvršilni odbor.

–

Odbor podeli priznanje TARAS na Industrijskem forumu IRT.

–

Odbor ne odgovarja za pravne posledice priznanja, njegova odločitev pa je dokončna in ne zdrži
nobene pritožbe.

Organizator dogodka: PROFIDTP, d. o. o., Gradišče VI 4, 1291, Škofjica
ID za DDV: SI56342764 • TRR: 0201 0025 5559 270 pri NLB d.d.

www.forum-irt.si

Industrijski forum IRT
Motnica 7 A
1236 Trzin
tel.: 01 5800 884
e-pošta: info@forum-irt.si

M erila za izbiro
Programski odbor in petčlanska strokovna komisija izberejo oziroma ocenijo prijave glede na naslednja
merila:
• tehnološki dosežek in tehnološka stopnja izdelka, rešitve ali storitve (največ 20 točk),
• stopnja inovativnosti (stopnja novosti, pa tudi ustvarjalnosti in izvirnosti zamisli in izvedbe)
prijavljenega izdelka, rešitve ali storitve (največ 20 točk),
• uspešnost izdelka, rešitve ali storitve na trgu in splošne koristi za podjetje (največ 25 točk),
• ekološki in energetski vplivi izdelka, rešitve ali storitve (največ 5 točk),
• delež in pomen dela razvojnega partnerja na razvoj in uspešnost izdelka, rešitve ali storitve
(največ 20 točk),
• zahtevnost znanja, izkušenj ter raziskovalno-razvojnih metodologij in orodij, uporabljenih pri
razvoju izdelka, rešitve ali storitve (največ 10 točk).
Člani programskega odbora Industrijskega foruma IRT izvršilnemu odboru posredujejo izmed prijav
predloge za prejemnika priznanja TARAS. Izvršilni odbor izbere največkrat predlagane prijave in jih
posreduje strokovni komisiji v oceno.
Člani strokovne komisije podajo ločene ocene prijav izvršilnemu odboru, ki prijave ovrednoti in izbere
najboljšo glede na prejete ocene.
Strokovna komisija dobi od izvršilnega odbora prijave, razvrščene po vrstnem redu glede na zbirno
oceno prijav. Prvi na seznamu je tudi predlog izvršilnega odbora za zmagovalca razpisa.
Strokovna komisija potrdi ali argumentirano zavrne predlog izvršilnega odbora za prejemnika
priznanja. Argument za zavrnitev je lahko le predlog boljše izbire, ki pa mora biti naslednja prijava v
razvrstitvi glede na zbirno oceno in ne sme odstopati od predlagane za več kot 10 odstotkov.
Strokovna komisija lahko tudi odloči, da nobena prejeta prijava ne dosega praga primernosti za
podelitev priznanja.
Strokovna komisija odloča z večino glasov vseh članov. Odločitev strokovne komisije je dokončna.
Strokovna komisija poda za prejemnika priznanja strokovno mnenje, ki ga izvršilni odbor predstavi na
podelitvi priznanja.
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Splošne določbe
Ocenjevanje in izbira se izvedeta, če sta pravočasno oddani vsaj dve popolni prijavi. Če je v roku
prispela samo ena prijava, lahko izvršilni odbor sam razglasi in potrdi prejemnika priznanja, vendar
mora to v obrazložitvi na javni podelitvi posebej poudariti.
Če organizator do roka ne prejme nobene prijave ali pa nobena od prijav po mnenju strokovne
komisije ni primerna za priznanje, lahko izvršilni odbor izbere izmed strokovnih prispevkov,
predstavljenih na Industrijskem forumu IRT in objavljenih v zborniku dogodka, tistega, ki najbolj
odgovarja pravilom in merilom za izbiro prejemnika priznanja TARAS. Po soglasju avtorjev prispevka
ter naročnika projekta in razvojnega partnerja jim izvršilni odbor lahko podeli priznanje tudi brez
prijave na razpis. Izvršilni odbor v obrazložitvi na podelitvi to tudi posebej poudari.
Za neki izdelek, rešitev ali storitev lahko glavni prijavitelj in razvojni partner prejmeta priznanje TARAS
samo enkrat.

P redstavitev prijav in podelitve priznanja
Vse popolne prijave bodo predstavljene na izbranem mestu na Industrijskem forumu IRT in v zborniku
dogodka.
Finalisti izbora za priznanje TARAS bodo imeli na javni podelitvi kratko predstavitev.
Prejemnika priznanja TARAS sta razkrita šele na javni podelitvi priznanja, ki bo na Industrijskem
forumu IRT.
Na javni podelitvi priznanja izvršilni odbor opiše potek izbora, na kratko predstavi strokovno komisijo,
poda število prijav, razglasi zmagovalca in prebere strokovno mnenje komisije.
Po podelitvi obeh kipcev TARAS imata predstavnik glavnega prijavitelja in vodja razvojnega partnerja
zahvalni govor.
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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

http://www.forum-irt.si/priznanje-taras/prijava-na-

priznanje/ 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.

Ljubljana, 28. 1. 2019
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