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VABILO K SODELOVANJU NA PROJEKTU  

EUREKA! MLADI 2009 
 
 
 
Dragi inventorji in mladi raziskovalci, spoštovani mentorji! 
 
 
Tudi letos – ob Evropskem letu inovativnosti in ustvarjalnosti – nadaljujemo z republiškim projektom 

ustvarjalnih in dinamičnih mladih. Temeljna filozofija projekta Eureka! mladi 2009 je še vedno podpora 
mladim in njihovim mentorjem pri ustvarjalnem in inovativnem delu.  

Vabimo vse mlade, dijake, študente in mlade raziskovalce, ki imajo zamisli o tem, kaj bi se dalo zanimivega 
in koristnega ustvariti, izboljšati in kako najti nove poslovne priložnosti, da ideje zapišejo in nam svoje 
naloge pošljejo. Prisrčno vabljeni tudi mentorji, ki znate pri mladih spodbujati ustvarjalnost in podjetnost, saj 
bodo mladi ustvarjalci z vašo podporo še boljši. 
 
 
Več o projektu, vabilo in prijavna obrazca na natečaj najdete na spletni strani: 
http://www.inovativnost.net/eurekamladi2009.asp . 
 

Tudi letos vas želimo spodbuditi k iskanju idej s kateregakoli področja. Dodatno pa bomo v okviru vsakega 
natečaja nagradili naloge, povezane s temami, ki jih najpogosteje ne zaznamo kot pereč problem, vendar se 
kljub temu dotikajo nas vseh:  

 

o Moja šola: poišči izziv - najdi rešitev! 

o Izzivi - rešitve v življenju invalida!  

o Inovativnost mladih za čistejše okolje! 

 
 

Verjamemo, da ste polni novih idej; zato vas vabimo, da preberete vsebino natečajev (na drugi strani) in se 
prepustite ustvarjalnosti.  
 
 
Rok za prijavo: nedelja, 27. september 2009 
 
 
 

Koordinatorka projekta:     Direktor Inštituta in vodja projekta:  
Urška Mrgole      izr. prof. dr. Borut Likar, MBA 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nagradna natečaja Eureka! mladi 2009 
 

 

 

 
 

 
 
 
Namen je spodbujati kreiranje idej, ki 

pomagajo odpravljati vsakodnevne probleme. 
Na natečaju pričakujemo naloge tako s področja 
tehnike kot tudi z drugih področij, npr.: medicine, 
trgovine, šolstva, športa, javne uprave pa s 
področja humanističnih in drugih ved. Dobrodošle 
so rešitve v zvezi z varovanjem okolja,  s 
pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami ipd. 
Za sodelovanje ni nujno, da je ideja že 

preskušena. 
Izhodišče za nove ideje je jasno definiran 

problem – opazujte jih pri delu, v šoli, v 
vsakodnevnem življenju! Pomislite, kaj delate 
rutinsko in z odporom, kaj traja predolgo, vas 
spravlja v slabo voljo...Iščite nove priložnosti! 
Omejite se na probleme, na katere lahko vplivate 
(ne rešujte sveta!).  
 
 
Moto: 

»Dokler veš, da ne veš,  

si na pravi poti!« 
 (Borut Likar) 

 

 
Namen je spodbujanje mladih k inovativnosti, 

vse od ustvarjalnega razmišljanja prek 

raziskovalno razvojnega dela do prototipa ter 

končnega rezultata – novega tržnega 

proizvoda, nove storitve, izboljšanega načina 
dela, novega učnega pripomočka, novosti na 

šoli, prihranka…  
Osnova kakovostne prijave je seveda dobra 
ideja, nadgrajena s podjetniškimi vidiki! Tudi če 
gre v osnovi za delo raziskovalne narave, lahko 
idejo nadgradite tako, da bo postala koristna ali bo 
prinesla avtorjem celo podjetniško priložnost. 
Morda ste naredili delujoč prototip, tržno analizo 
ali pa razmišljate o uvedbi novosti? Mogoče že 
iščete sodelavce pri realizaciji?  
 
 
 
 

Moto: 

»Največja inovacija prihodnosti bo 

sprememba nas samih!« 
     (Borut Likar) 

 

Nagrade: Podelili bomo zlata, srebrna ter bronasta priznanja in posebna priznanja za prva tri mesta ter 
priznanja za najbolj inovativen projekt, najbolj podjetniško inovacijo ter najbolj »odštekano« idejo. 
Dodatno bomo v okviru vsakega natečaja nagradili naloge, povezane s posebnimi, že omenjenimi temami. 
Čaka vas tudi vrsta mikavnih nagrad, npr. polet z balonom… 
Vsi avtorji in mentorji prejmejo tudi pisno priznanje za sodelovanje! 

Rok za prijavo: nedelja, 27. september 2009.  

Ciljna skupina: srednješolci, dodiplomski in podiplomski študenti ter ostali mladi. 

Informacije: Inštitut za inovativnost in tehnologijo, Urška Mrgole (koordinatorka projekta), tel. 01 2839053. 

Prijavna obrazca in vabilo:  
Splošna stran projekta: http://www.inovativnost.net/eurekamladi2009.asp  
Prijavna obrazca (upoštevane bodo le prijave s pravilno izpolnjenima novima obrazcema): 

� Eureka! Ideje mladih: http://www.inovativnost.net/clanki/prijava_Ideje09.doc 
� Eureka! Inovacije mladih: http://www.inovativnost.net/clanki/prijava_Inovacije09.doc 

Za informacije, sodelovanje v forumu, Šolo inovativnosti se včlanite še danes – brezplačno! 
http://www.inovativnost.net/ (vpis) 


