BASF –
изисквания към иновациите и
кандидатстващите участници
Превод-извлечение
Независимо от фазата на разработка на иновацията, от
концепция до мащабни проекти, BASF може да помогне за
развитието на Вашето иновационно решение или стартираща
фирма.
Участник: новатор на възраст най-малко 18 години може да
кандидатства като частно лице или в екип от
максимум 5 души (имащи или не официално регистрирана
компания).
В случай на кандидатстване като екип, Организаторът BASF ще
комуникира само чрез 1 представител на екипа, избран от
членовете на екипа, а правилата от Условията ще важат за
всички членове на екипа;
Идея: Иновационна идея или (независимо от точката, в която
стартира участникът или стартиращата фирма.
трябва да допринесе за чисти технологии и иновации, които
имат за цел да се подобрят екологична устойчивост и трябва
да попаднат в темата:

Чиста енергия
Решения за чиста, надеждна и достъпна енергия, примерите
включват: Цифрови решения, които се фокусират върху
увеличаване на процеса и енергийната ефективност, решения

за увеличаване дела на възобновяемите енергии в
захранването (топлинна, слънчева, вятърна), топлинна
енергия и изолационни решения, оптимизиране на отоплението и
охлаждане и вентилация, декарбонизиране на енергийните
системи или насърчаване на технологии с нулеви

емисии
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Оформяне презентацията на иновацията
Трябва да бъдат запазена/и във формат .pdf;
Файлът не трябва да е по- голям от 10 MB;
- не трябва да съдържа повече от 10 слайда/страници;
- трябва да включва обяснение на проблема, който се
решава, анализ на пазара, цел, групов анализ, решение на
проблема, който идеята за предполага, бизнес модел,
прогнозна стратегия за пазар / продажби, финанси и екип;
- когато давате име на презентацията за идеята, използвайте
името и фамилията, която сте използвали за попълване на
този формуляр.
***********************************************************
Как се попълва формуляра ?
ПОДРОБНОСТИ НА ИНОВАЦИЯТА [Моля, опишете проекта
си, като използвате до 12000 знака (без интервали)]
Ситуационен анализ: [Обяснете проблема, за който
иновацията ви се опитва да намери решение]
Решение на проблема: [Обяснете стратегията за решаване на
проблема и начина, по който действа вашата иновация]
Цели: [Обяснете какво целите да постигнете с вашата
иновация]
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Възможности за приложение: [Обяснете как вашата
иновация може да бъде приложена]
Изпълнение: [Ако вашата иновация вече е тествана в реална
ситуация, моля, напишете за резултатите, които сте получили, и
подчертайте дали те отговарят на вашите цели. Ако тестването е
в началната си фаза или е било частично тествано, моля,
споделете получените досега резултати и посочете, че те са
непълни. Ако вашият проект не е тестван, моля, предложeте
вашата хипотеза]
Мащабируемост: [Обяснете как вашата иновация може да се
адаптира към различни условия и различни среди]
Иновация: [Обяснете какво отличава вашата иновация от
съществуващите] ТУК СЕ ПРИЛАГА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА
СВЕТОВНА ПАТЕНТНА НОВОСТ
Начин на инвестиране на средствата, получени за развитие
на иновация: [Обяснете начина, по който бихте похарчили
финансови средства, ако идеята ви се оказа печеливша]
Допълнителни бележки: [Ако е необходимо, напишете
допълнителна информация относно идеята, с която
кандидатствате]
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