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ANKIETA 

INNOWACJE WOD-KAN 2019 

Zapraszamy do udziału w konkursie „Innowacje WOD-KAN 2019” na rozwiązania w 

postaci produktu, oferty handlowej, usługi, projektu badawczego, wynalazku i wdrożonych 

kompleksowych rozwiązań technologicznych w technologii ścieków. 

Kapituła Konkursu opracowała kryteria innowacyjności, którymi będzie się kierowała 

przy wyborze najlepszych rozwiązań innowacyjnych: tj. poziom innowacyjności skali krajowej 

i światowej, praktyczna użyteczność rozwiązania, dostępność rozwiązania (czy znajduje się w 

ofercie handlowej, czy zostało wdrożone, czy może zostać wdrożone w oczyszczalni ścieków 

itp.), ekonomiczność rozwiązania, użyteczność, prostota obsługi, bezpieczeństwo 

rozwiązania, inne walory rozwiązania innowacyjnego. 

Zwycięzcom Konkursu zostaną przyznane tytuły Innowacji WOD-KAN 2019. Laureaci 

poszczególnych kategorii uzyskają prawo do firmowania swoich produktów, usług, działań 

innowacyjnych itp. godłem „Innowacje WOD-KAN 2019”.  

Termin nadsyłania ankiet: 31 sierpnia 2019 r. 

Ogłoszenie wyników: Konferencja „Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i 

zagospodarowaniu osadów ściekowych” w Częstochowie 2-4.10.2019r.  

Warunkiem zgłoszenia i przystąpienia do konkursu jest akceptacja przez uczestnika konkursu treści 

Regulaminu, czego potwierdzeniem jest wypełnienie ankiety, stanowiącej załącznik do Regulaminu i 

przesłanie jej elektronicznie na adres organizatora konkursu: wydawnictwo@seidel-przywecki.pl 

Prosimy o przesłanie ankiety na adres e-mail: wydawnictwo@seidel-przywecki.pl 

Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres: wydawnictwo@seidel-przywecki.pl 
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INNOWACJE WOD-KAN 2019 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

Firma  Ulica  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Telefon  E-mail  

Strona www  

Osoba kontaktowa w sprawie Konkursu 

Imię:  Nazwisko:  

E-mail:  Telefon:  

KATEGORIA 

Firma Przedsiębiorstwo  
komunalne 

Projekt badawczy Wynalazek  

PODKATEGORIE 

Firma 

Produkt 

Usługa 

Oferta handlowa 

Przedsiębiorstwo komunalne 

Technologia ścieków (obiekt o wielkości do 10 000 RLM) 

Technologia ścieków (obiekt o wielkości 10 000 – 99999 RLM) 

Technologia ścieków (obiekt o wielkości do 100 000 RLM) 

Gospodarka osadami ściekowymi 

Usługa 

Projekt badawczy 

Firma 

Uczelnia  
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Nazwa innowacji (produkt, 
usługa, oferta handlowa, 
rozwiązanie 
technologiczne, projekt 
badawczy, wynalazek) 

 

Charakterystyka zgłaszanej 
innowacji (usługa, produkt, 
oferta handlowa, projekt, 
wynalazek, rozwiązanie 
technologiczne)  
max. 2000 znaków 

 

Termin realizacji innowacji  

Przewidywalne korzyści 
ekonomiczne, 
organizacyjne, ekologiczne, 
energetyczne itp. innowacji 
Max 500 znaków 

 

Korzyści krótko- i 
długoterminowe innowacji 
Max. 500 znaków 

 

Czy innowacyjność jest 
dostępna w Polsce, skala 
innowacyjności – poziom 
lokalny, krajowy, światowy 

 

Wartość dla klienta (co 
różni ten produkt, usługę, 
ofertę od podobnych na 
rynku) – dotyczy tylko 
kategorii Firma 

 

Finansowanie 
innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych w 
oczyszczalni ścieków – 
dotyczy tylko kategorii 
Przedsiębiorstwo 
komunalne 

 

Efekty realizacji projektu 
badawczego – dotyczy tylko 
kategorii Projekt badawczy 
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Potencjał wdrożeniowy 
wynalazku – dotyczy tylko 
kategorii Wynalazek 

 

Dodatkowe uwagi o 
zgłaszanej innowacji – max 
500 znaków  

 

Warunkiem zgłoszenia i przystąpienia do konkursu jest akceptacja przez uczestnika konkursu treści 

Regulaminu, czego potwierdzeniem jest wypełnienie ankiety, stanowiącej załącznik do Regulaminu 

i przesłanie jej elektronicznie na adres organizatora konkursu: wydawnictwo@seidel-

przywecki.pl 

Prosimy o przesłanie ankiety na adres e-mail: wydawnictwo@seidel-przywecki.pl 
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