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MAZOWSZE STAWIA NA INNOWACJE 

 
Jeszcze 10 lat temu byliśmy uwięzieni z pracą na długość kabla od telefonu, teraz nosimy 
spersonalizowane biuro we własnej kieszeni. Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez wielu 
najnowszych udogodnień. To właśnie dają nam innowacje. Samorząd województwa mazowieckiego 
już po raz ósmy organizuje konkurs „Innowator Mazowsza”. Wnioski można składać do 22 września 
2016 r. 
 
Tak jak w latach ubiegłych nagrodzone zostaną innowacje stworzone zarówno przez przedsiębiorców, jak 
i nowatorskie pomysły zaproponowane i opisane przez młodych naukowców. Na zwycięzców czekają 
nagrody. Przedsiębiorcy dostaną odpowiednio 25 tys. zł; 15 tys. zł; 10 tys. zł, a najlepsi naukowcy 
otrzymają 15 tys. zł; 12,5 tys. zł; 10 tys. zł (wszystkie kwoty są kwotami brutto). 
 
Każdego roku firmy, które otrzymują nagrodę Innowatora, wybijają się z rynków lokalnych i zaczynają 
istnieć w krajowym, a nawet światowym biznesie. Wśród nich są takie firmy jak: Creotech Instruments S.A. 
(dawniej Creotech Sp. z o.o.); COGNITUM Sp. z o.o.; Qenergy Sp. z o.o; Beer Fingers Sp. z o.o. 
 

– Mazowsze jest województwem, w którym w tej chwili musimy stawiać na podniesienie konkurencyjności. 
Można to zrobić dzięki transferowi wiedzy z obszaru nauki do obszaru wytwórczości, obszaru produkcji. 
W tym szczególną rolę odgrywają młode firmy, młodzi ludzie, którzy zakładają własne przedsiębiorstwa, 
albo którzy sprzedają własną myśl naukową, badawczą – zauważa marszałek województwa 
mazowieckiego Adam Struzik. – Jednym z takich elementów wspierających procesy innowacyjne na 
Mazowszu jest konkurs Innowator Mazowsza skierowany zarówno do młodych naukowców, jak i młodych 
firm. 

 
Naukowcy, którzy wygrywają, są cenionymi pracownikami szkół wyższych oraz instytutów badawczych. Do 
tej pory zostały nagrodzone projekty, które miały na celu m.in.: stworzenie samołożyskującego się silnika 
elektrycznego, polimery otrzymywane z surowców odnawialnych czy system szybkiego odczytywania 
danych. 
 

– Tytuł Innowacyjnego Młodego Naukowca może otrzymać osoba, która ma mniej niż 39 lat i w ciągu 
ostatnich trzech lat uzyskała stopień doktora, podejmując w swojej rozprawie innowacyjną tematykę 
badawczą o dużym potencjale zastosowania w gospodarce. Konkurs promuje nowoczesne praktyki – 
młodych naukowców oraz przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, w szczególności pokazuje 
potencjał regionu w zakresie innowacyjnych rozwiązań – wyjaśnia Marcin Wajda, dyrektor Departamentu 
Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskiej UMWM. – Oczywiście z uzyskaniem tytułu Innowatora 
Mazowsza poza prestiżem i docenieniem osiągnięć wiążą się także nagrody. Za I miejsce w kategorii 
Młoda Innowacyjna Firma jest to aż 25 tys. zł brutto, w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec za I 
miejsce jest to aż 15 tys. zł brutto. Dodatkowo laureaci uzyskują nagrody, które są ufundowane przez 
partnerów konkursu – czyli instytucje i przedsiębiorstwa od dawna wspierające innowacyjność i rozwój 
gospodarczy regionu. 

 
Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą spełnić odpowiednie kryteria. W kategorii „Innowacyjny 
Młody Naukowiec” mogą startować osoby, które urodziły się po 1 stycznia 1977 r. i uzyskały stopień 
doktora po 1 stycznia 2013 r. Natomiast „Młodą Innowacyjną Firmą” może zostać taka, która prowadzi 
swoją działalność na terenie województwa mazowieckiego od 1 stycznia 2006 r. oraz udokumentowała po 
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1 stycznia 2011 r. innowacyjny produkt, usługę, technologię lub innowację organizacyjną wprowadzoną do 
codziennej praktyki biznesowej. Kandydaci, którzy spełnią powyższe warunki, powinni złożyć formularz 
zgłoszeniowy osobiście lub przesłać do Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 
Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, mieszczącego 
się przy Al. Solidarności 61 w Warszawie, z dopiskiem „Innowator Mazowsza” – kategoria „Młoda 
Innowacyjna Firma” lub „Innowacyjny Młody Naukowiec”. Wnioski mogą być składane do 22 września 
2016 r. 

 
Szczegółowe informacje nt. Konkursu oraz dokumenty aplikacyjne znajdą Państwo na stronie: 
http://www.innowacyjni.mazovia.pl/innowator-mazowsza/viii-edycja-konkursu/ogloszenie-o-naborze 
 
Poza nagrodami pieniężnymi na laureatów czekają również dodatkowe nagrody ze strony partnerów 
konkursu. Są to m.in. warsztaty edukacyjne dotyczące prawa patentowego, ochrony własności 
intelektualnej, konsultacje, ale też badania patentowe, promocja innowacyjnych rozwiązań laureata na 
międzynarodowych targach czy nawet udostępnienie powierzchni produkcyjnej lub biurowej na 
preferencyjnych warunkach dla firm w fazie inkubacji 
 
Tegorocznymi partnerami konkursu są: Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp.J., 
Fundacja JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!, Agencja Promocyjna INVENTOR Sp. z o.o., Atfin 
Sp. z o.o., 4 CF Sp. z o.o., Instytut Mechaniki Precyzyjnej wraz z Politechniką Warszawską, Instytut 
Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o., Przemysłowy 
Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP oraz Związek Pracodawców Business Centre Club. 
 
Konkurs Innowator Mazowsza organizowany jest od 2008 r. 
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