
 

 
 
 

 
 
 

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 

INNOVÁCIÓS DÍJA 
 

A Díjat a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara alapította 1996-ban. 
A Díj alapítója ezzel az elismeréssel kívánja honorálni azt a kiemelkedő eredménnyel 
járó fejlesztő munkát, amely következtében 

 termékfejlesztés, 
 technológiai fejlesztés, 
 technológia transzfer, 
 informatikai rendszerfejlesztés, 
 szolgáltatásfejlesztés, 
 szervezetfejlesztés, 
 high-tech termelő beruházás valósult meg az elmúlt 2 év során. 

 

A Díj elnyerésének feltételei: 
A cím pályázattal nyerhető el, melyet a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes 
tagjaként, Baranya megyében bejegyzett vállalkozás vezetője, vagy tulajdonosa, ill. egyéni 
vállalkozó nyújthat be. 
A pályázat elvárt tartalmi elemei: 
 egyoldalas összefoglaló a következők feltüntetésével: az innováció tárgya, szakterület, a 

pályázó neve, címe, (fax- és telefonszám, e-mail, honlap), az innovációt megvalósító 
szervezet(ek) neve, címe, tömör témaleírás a fejlesztés lényegéről, eredmények, 
referenciák felsorolása. 

 A fejlesztés részletesebb bemutatása (a fejlesztés leírása, ill. a vállalkozás/vállalkozó 
bemutatása: termelési adatok, üzleti eredmény, export eredmény, kooperációs 
együttműködésben részvételi arány, design, munkaerő kiváltás, informatikai 
alkalmazások, alkalmazott iparjogvédelmi oltalmi formák, stb. - a cégprofiltól függően) 

 Egyéni cég vagy egyéni vállalkozó esetén a pályázó szakmai önéletrajza. 
 

A pályázat minden évben egy alkalommal kerül kiírásra és évente egy pályázó részesülhet a 
kitüntetésben. 
 

A bírálat az Innovációs Bizottság által felkért, elismert szakemberekből álló független zsűri 
által, pontozás alapján, helyszíni szemle végzésével történik. Előnyben részesülnek a 
nemzetközi együttműködésben megvalósított, és hazai hasznosulású projektek. A kiíró 
bizalmasan kezeli a beérkezett pályázatokat. A Díjat a PBKIK Elnöksége ítéli oda és 
ünnepélyes keretek között, és a 2017. évi első Küldöttgyűlés alkalmával nyújtja át. 
 

A pályázatot 4 példány nyomtatott + 1 pld. elektronikus formában (CD-n), zárt 
borítékban kérjük benyújtani a következő címre: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és 
Iparkamara (7602 Pécs Pf. 109.) 
Beérkezési határidő: 2016. november 24. (csütörtök 14 00). Személyes beadás is lehetséges. 
A borítékon kérjük feltüntetni:  

Innovációs Díj Pályázat, 2016 
 

/Az Innovációs Osztály konzultációs lehetőséget biztosít telefonon vagy e-mailen történő 
időpontegyeztetés után. Hamar László 72/507-187; hamar@pbkik.hu 


