Białystok,05.09.2019

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Średnich i Zawodowych
Województwa Podlaskiego

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 10 września 2019 roku rozpoczniemy szóstą edycję Konkursu Technotalent.
Konkurs jest organizowany cyklicznie przez Fundację Technotalenty, której celem jest wspieranie
utalentowanych młodych uczniów, studentów, absolwentów i pracowników firm. Misją organizatora konkursu
jest budowanie kultury innowacji w północno-wschodniej Polsce poprzez wsparcie rozwoju talentów. Działanie
to wspiera powstawanie najlepszych rozwiązań technicznych, a także przyczynia się do promocji aktywnych
i przedsiębiorczych postaw młodych ludzi. .
Współorganizatorami Konkursu Technotalent 2019 są: Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku oraz PKO
Bank Polski. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji
ekonomicznej. Partnerami konkursu są Województwo Podlaskie, Santander Bank Polska SA, TOBO Datczuk
Spółka Jawna, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Wyższa Szkoła Finansów
i Zarządzania w Białymstoku.
W tym roku uczestnicy mogą zgłaszać swoje projekty (indywidualne lub zespołowe) do rywalizacji
w 6 kategoriach: „Technika”, „Wyzwanie Społeczne”, „Biznes”, „Design”, „Technotalent Politechniki
Białostockiej 2019” oraz „Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019”. Podobnie jak
w poprzednich edycjach przyznana zostanie nagroda dla najlepszego zespółu uczniowskiego oraz nagrodzony
zostanie opiekun zwycięskiego projektu. Nagrodą specjalną dla wszystkich zwycięzców we wszystkich
kategoriach Konkursu Technotalent 2019 jest 2-dniowe szkolenie „Akademia Zarządzania Talentami”
ufundowane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Koncepcja 6 kategorii konkursowych ma na celu zainteresowanie jak największej grupy uczestników i ich
opiekunów. W kategorii „Technika” nagradzany będzie pomysł lub projekt nowego produktu/usługi, które są
nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Drugą kategorią jest
„Wyzwanie Społeczne”, w której oceniana będzie idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną
technologią, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze,
edukacyjne, proekologiczne, kulturowe i inne. Kolejną kategorią jest „Biznes”, w której można zgłosić projekt
lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Uczestnicy będą
mogli również zgłosić się do kategorii „Design”, w której będą oceniane projekty nowych produktów lub wzoru
użytkowego, który jest wyrazem poszukiwań projektowych w obszarze estetyki, funkcjonalności, mody
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z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub nowych surowców. Kategorie „Technotalent Politechniki
Białostockiej 2019” oraz „Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019” adresowane są do
studentów, absolwentów i pracowników powyższych uczelni. W tej kategorii nagradzany będzie pomysł lub
projekt nowego rozwiązania lub technologii, którą można zastosować w innowacyjnym produkcie lub usłudze.
Do rywalizacji konkursowej można zgłaszać prace w postaci projektów już zrealizowanych (także takich, które
już były zgłoszone, bądź już zostały nagrodzone w innych konkursach i olimpiadach), będących w trakcie
realizacji lub planowanych do realizacji. W jednym formularzu zgłoszeniowym uczestnik może zgłosić ten sam
projekt jednocześnie w dowolnej liczby kategorii, co zwiększa szansę na wygranie jednej lub nawet kilku
nagród.
Do
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ze wszystkich szkół średnich z regionu północno-wschodniej Polski. Specjalnym bonusem dla wszystkich
uczestników Konkursu Technotalent 2019 jest możliwość uczestniczenia w programie wsparcia
merytorycznego (specjalistyczne warsztaty i spotkania związane z przygotowaniem projektów, metodyką ich
urynkowienia, marketingiem projektu i technikami komunikacji).
Zakładamy, że Konkurs Technotalent 2019 będzie znaczącym przedsięwzięciem, które po raz kolejny,
z sukcesem połączy działania szkół, uczelni i przedsiębiorstw w zakresie wsparcia młodych utalentowanych ludzi
i tworzenia zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Docelowo służyć to ma tworzeniu nowych
atrakcyjnych miejsc pracy przez pracodawców, organizacji ciekawych staży i atrakcyjnych praktyk w firmach.
Bardzo prosimy Państwa o współpracę przy realizacji Konkursu Technotalent 2019 poprzez przekazanie
informacji o konkursie uczniom i nauczycielom oraz ich zaproszenie do udziału w tej rywalizacji utalentowanych
uczniów w formule zgłoszeń indywidualnych, jak i zgłoszeń zespołowych. Jesteśmy przekonani, że udział
uczniów Państwa szkoły w Konkursie Technotalent 2019 będzie okazją do promowania utalentowanej
młodzieży, podkreślenia osiągnięć nauczycieli oraz wpłynie w rezultacie na upowszechnienie w szkole postaw
innowacyjnych. Jesteśmy przekonani, że udział jak największej liczby utalentowanych uczniów będzie impulsem
do wsparcia ich talentów przez podlaskie firmy i instytucje.
Zgłoszenie projektów do konkursu możliwe jest od dnia 10 września 2019 r. poprzez rejestrację na stronie
internetowej konkursu: www.technotalenty.pl/konkurs2019, na której znajduje się formularz zgłoszeniowy
oraz niezbędne informacje organizacyjne (regulamin konkursu i szczegółowy harmonogram). Kierownikiem
Biura Organizacyjnego Konkursu jest p. Anna Duda: mail: fundacja@technotalenty.pl, tel. kom.: 732 624 779.
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