Razpis za tekmovanje na področju razvoja
novih eko inovativnih živilskih proizvodov

EcoTrophelia Slovenija 2013
www.gzs.si/zkzp
www.p-tech.si

Kaj je EcoTrophelia?

Regionalni dogodki in informativne delavnice

EcoTrophelia je tekmovanje na področju razvoja novih »eko« inovativnih živilskih
produktov

Ljubljana:

in poteka na nacionalnem nivoju z izborom EcoTrophelia Slovenija 2013. Zmagovalca bomo letos razglasili na mednarodnem živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni
26. avgusta 2013.
S tekmovanjem želimo prepoznati inovativne živilske proizvode v slovenskem prostoru, jih strokovno podpreti, nagraditi, promovirati v širši javnosti, omogočiti njihov
nadaljnji razvoj, pomagati pri vzpostavitvi novega podjetja, zagonu proizvodnje ali
povezati s potencialnimi investitorji.
Letos je tekmovanje namenjeno 2 ciljnim skupinam:
• Sklop A) izključno študentom
• Sklop B) vsem ostalim fizičnim osebam, ki želijo sodelovati v tekmovanju

• Datum: 11. 4. 2013 (14:00 – 16:00)
• Lokacija: Gospodarska Zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana
Koper:
• Datum: 25. 4. 2013 (14:00 – 16:00)
• Lokacija: UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske,
Ferrarska 8, Koper
Maribor:
• Datum: 9. 5. 2013 (14:00 – 16:00)
• Lokacija: Izobraževalni center Piramida Maribor, Park mladih 3, Maribor
Murska Sobota:
• Datum: 24. ali 31. 5. 2013 (14:00 – 16:00)
• Lokacija: Pomurski tehnološki park, Plese 9a, Murska Sobota

Zakaj sodelovati?
• pridobitev plakete in laskavega naziva »EcoTrophelia Slovenija 2013«
• pridobitev denarne nagrade za prva tri mesta

POMEMBNO! Vse storitve v okviru tekmovanja so za udeležence brezplačne!
Razpis poteka do 31. julija 2013, prijavna dokumentacija mora biti dostavljena na
naslov
GZS - Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij,
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana,
s pripisom »ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2013«

• predstavitev produkta z razstavo na sejmu AGRA v Gornji Radgoni dne
26.8.2013.
• zmagovalna ekipa dobi pomoč pri prodoru izdelka na trg z izdelavo ocene
kvalitete izdelka, laboratorijskih analiz, tržne raziskave, poslovnega
svetovanja in uporabe poslovne infrastrukture Pomurskega tehnološkega
parka v vrednosti 5.000 EUR
• možnost osebne predstavitve finalistov pred strokovno in investitorsko
komisijo,
• razširitev socialne mreže koristnih povezav iz Slovenije in tujine,
• pridobitev dodatnih znanj in veščin s področja podjetništva,
• povečanje prepoznavnosti v javnosti, saj bodo o vas poročali mediji.

najkasneje do 31. julija 2013 do 15. ure.
Podrobnosti o pogojih za sodelovanje in načinu prijave ter druge informacije na:
www.gzs.si/zkzp ali www.p-tech.si
in na:
GZS Zbornica kmetijsko živilskih podjetij,
Petra Medved Djurašinović,
T: 01/5898 296,
E: petra.medved@gzs.si

