NOVEMBER 2016 - OKTÓBER 2018

OPEN MAKER
OTVORENÉ INOVÁCIE VO VÝROBE

Päť inovačných
projektov môže získať
podporu
po 20 000 eur.
VIAC NA ĎALŠÍCH STRANÁCH

Projekt OpenMaker
rozvíja myšlienku
otvorených inovácií
vo výrobe.
Nové výrobky a služby nemusia
vznikať len v uzavretom prostredí
jednej firmy, Naopak, môžu byť
výsledkom tvorivej spolupráce
a zdieľania informácií medzi
viacerými partnermi.

O projekte

Projekt OpenMaker spočíva v podpore inovácií etablovaných
Projekt OpenMaker spočíva v podpore inovácií etablovaných
slovenských firiem. Jeho cieľom je spájať existujúce výrobné
slovenských firiem. Jeho cieľom je spájať existujúce výrobné
podniky s kreatívnymi inovátormi.
podniky s kreatívnymi inovátormi.

Výrobné firmy majú
rozsiahle skúsenosti
s výrobou, ale hľadajú nové
inovačné podnety.

Zvážte, kde vám
môžeme pomôcť.

OpenMaker vám umožní:
získať inovatívne nápady
pre svoj biznis
objaviť zaujímavé talenty
pre dlhodobú spoluprácu
realizovať inovačný projekt
spropagovať svoje výrobky
a služby
nadviazať nové kontakty
zo Slovenska i zahraničia

Kreatívni inovátori majú
nápady a riešenia, ale
niekedy problém s ich
uplatnením.

Ukážte svoj talent
a spolupracujte.

OpenMaker vám umožní:
prezentovať vaše skúsenosti
nadviazať dlhodobú spoluprácu
s výrobnými firmami
realizovať vlastný inovačný
projekt
získať nových klientov
zo Slovenska i zahraničia
zapojiť sa do medzinárodnej
komunity inovátorov

Ponúkame
Komunity výrobných firiem a inovátorov vzniknú súčasne v štyroch
krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve
a v Španielsku. Projekt OpenMaker je podporený
v rámci programu Horizont 2020.

ZAUJÍMAVÉ
PODUJATIA

NOVÉ
KONTAKTY

VIAC O SÚŤAŽI

INOVAČNÉ
PROJEKTY

SÚŤAŽ
O CENU

jún 2017 – zverejnenie podmienok
súťaže. Začnite plánovať svoj projekt
a premýšľať o partneroch.

september až október 2017 –
otvorenie súťaže. Môžete začať
podávať žiadosti.

november 2017 až august 2018 –
realizácia projektov. K dispozícii
pre vás budú renomovaní mentori.
Na základe priebežne
prezentovaných výsledkov budete
dostávať adekvátnu časť výhry
pre ďalšiu fázu projektu.

november 2017 – hodnotenie
projektov. Slovenskí experti vyberú
10 najlepších projektov.
Medzinárodná komisia z nich
v druhej fáze vyberie 5 najlepších,
ktorí získajú podporu 20 000 eur.

september 2018 – prezentácia
prototypov / riešení. Vaše projekty
budete môcť prezentovať aj
na podujatí pre potenciálnych
investorov.

O Centire

Spoločnosť Centire viac ako 20 rokov poskytuje poradenstvo
na Slovensku. Zameriava sa na podporu podnikania, spoločenské
inovácie, regionálny rozvoj.

Radi vám pomôžeme sprostredkovať nové kontakty
a príležitosti. Konzultácie k inovačným projektom
môžete využiť kedykoľvek.
SPÁJAME
VÝROBNÉ FIRMY
S INOVÁTORMI

NÁJDEME
ZDROJE
PRE INOVÁCIE

ORGANIZUJEME
INOVAČNÉ
SÚŤAŽE

Predstavte nám vaše
podnikanie, potreby,
H
EIMAN
J O U R N Aa
L my
talent
a nápady
vás spojíme s tými
správnymi kreatívnymi
inovátormi alebo
výrobnými firmami.
Uvidíte, že spolupráca
prinesie benefity
pre obe strany.

Povedzte nám
o svojich inovačných
projektoch.
A my vám poradíme,
kde a ako získať
zdroje, ktoré vám
umožnia realizovať
vaše plány.
A navyše vás ako firmu
alebo inovátora
posunú na novú
úroveň.

Inovačné súťaže
predstavujú praktický
postup, ako získať
VOL. 5
nápady
od talentovaných ľudí.
Výrobným firmám
zabezpečí paletu
návrhov, z ktorých si
vyberú tie najlepšie.
Inovátori si naopak
budujú portfólio
úspešných projektov.

MÁTE OTÁZKY

RADI VÁM ICH

K PROJEKTU OPEN

ZODPOVIEME :)

MAKER?
+421 903 415 872
LUBOMIR.BILLY@CENTIRE.COM
WWW.CENTIRE.COM

