„Minőség-Innováció 2018” pályázati ismertető
Az innovációs teljesítmények értékelésére kiváló lehetőséget nyújt az évenként
megrendezésre kerülő nemzeti és nemzetközi szintű „Minőség-Innováció” pályázat,
amely elsősorban a vevő/fogyasztó elvárásai kielégítésének szintjét teszi vizsgálat
tárgyává. A hazai megmérettetésen és bemutatkozáson túlmenően a kiválasztott nemzeti
minőségdíjasok a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére is kedvező lehetőségeket kapnak.
Finnország Államelnöke a finn minőségügyi partnerszervezet kezdeményezése alapján
2007-ben indította útjára a „Minőség-Innováció” pályázatot. Finnország sikeres
kezdeményezésében 2018-ban a következő 18 ország vesz részt abc sorrendben:
Baszkföld, Botswana, Csehország, Dél-Afrika, Észtország, Finnország, Izrael, Kazahsztán,
Kína, Lettország, Litvánia, Magyarország Oroszország, Ruanda, Spanyolország,
Swáziföld, Svédország és Zimbabwe.
Magyarország – az EOQ MNB Egyesület közreműködésével – a 2013. évi sikeres
adaptációt követően bekapcsolódott a nemzetközi pályázatba: eddig évente az összes
pályázat közel 10%-át magyarországi szervezetek nyújtották be, melyek közül két-két
hazai pályázat 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban, valamint egy hazai pályázat 2017-ben
nemzetközi díjazott lett. A nemzetközi pályázatban való részvétel alapvető célja a
termékek és szolgáltatások vevőorientált minőség-fejlesztését szolgáló innovációs
eredmények hazai és nemzetközi elismertetése által a hazai versenyképesség növelése.
A 2014. évi díjkiosztó gálára egy színvonalas és nagy médiaérdeklődéssel kísért
rendezvényen – Helsinkit és Stockholmot követően – 2015. január 19-én, Budapesten a
Gellért Szállóban került sor. A 2017. évi díjkiosztó gálára a baszkföldi Bilbaóban nagy
érdeklődés mellett került sor.
A „Minőség-Innováció 2018” nemzeti és nemzetközi pályázatban való részvétel ezúttal is
ajánlatos. A pályázaton való részvétel feltételei alapvetően változatlanok, a pályázati
kritériumok egyszerűek, jól átláthatóak, a nevezési díjtételek – amelyek az esetleges
nemzetközi zsűrizés költségeit is magukban foglalják – igen kedvezőek. A pályázatok
kezelése bizalmas, csak a díjnyertesek kerülnek közlésre. A díj elnyerése jelentős
marketing értéket jelent mind a nemzeti, mind a nemzetközi szintű győztesek számára.
A „Minőség-Innováció 2018” pályázat keretében benyújtható minőségorientált, illetve
a társadalmi felelősségvállalásra irányuló innováció – a minőségfejlesztéshez vagy a
fenntarthatósághoz, illetve környezetvédelemhez kapcsolódóan – lehet:
 magasabb minőségi színvonalú vagy környezetbarát termék;
 a minőségfejlesztést vagy környezetvédelmet elősegítő technológiai megoldás,
illetve gyártási folyamat;
 magasabb minőségi színvonalú vagy környezetbarát szolgáltatás, illetve
közszolgáltatás;
 minőségorientált ipari formatervezés vagy új magasabb minőségi színvonalú márka;
 a minőségfejlesztést elősegítő oktatási program, üzleti koncepció vagy
menedzsmentmodell.
A pályázatok beadási határideje: 2018. szeptember 20.
A feldolgozás és a lebonyolítás elősegítése érdekében a pályázatokat célszerű
folyamatosan, már a határidő lejárta előtt csak magyar nyelven elektronikusan az EOQ
MNB Egyesület részére eljuttatni (info@eoq.hu).
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Pályázati anyag
A „Minőség-Innováció 2018” pályázathoz jelenleg csak a magyar nyelvű űrlapot tesszük
közzé, amely az EOQ MNB Egyesület honlapján (www.eoq.hu) elérhetők. Ehhez az
űrlaphoz legfeljebb 5 oldal szabadon kialakított melléklet (termékleírás és fotó)
csatolható.
A „Minőség-Innováció 2018” pályázat nevezési díjai a következők
 Nagyvállalatok: 300 000,- Ft+ÁFA
 Kis- és Középvállalkozások: 150 000,- Ft+ÁFA
 Mikro- és startup-vállalkozások: 75 000,- Ft+ÁFA
 Közszféra és non-profit szervezetek: 100 000,- Ft+ÁFA
 Oktatási, egészségügyi és szociális szervezetek: 80 000,- Ft+ÁFA
A minőségfejlesztésre és/vagy fenntarthatóságra irányuló potenciális innovációs
pályázatokért, amelyek a benyújtás időpontjában csak „papíron” léteznek és még nem
jelentek meg a piacon, a pályázó kategóriájának megfelelő pályázati díj fizetendő.
Ugyanez érvényes a felelős és fenntartható környezetvédelemre fókuszáló innovációk
esetén. A pályázati díjat a pályázat befogadását igazoló levél és számla alapján az EOQ
MNB Egyesület részére kérjük majd átutalni. A nemzetközi zsűrizés felmerülő költségeit
az EOQ MNB Egyesület utalja át a koordinátor részére, azaz a magyarországi pályázót ez
később sem terheli.
A „Minőség-Innováció 2018” pályázatok nemzeti értékelése
A pályázatok először nemzeti szinten kerülnek elbírálásra az eddigi bevált többlépcsős
pontozásos értékelő mátrix alapján. Nemzeti szinten kategóriánként egy Nemzeti
Díjnyertes lehet, valamint – megfelelő színvonal esetén – legfeljebb további 2 pályázat
nyerheti el az EOQ MNB Elismerő Oklevelét. Az angol nyelvű pályázati anyagot – az
EOQ MNB Egyesület által – a későbbiek során – megadandó minta alapján a nemzeti
szinten kategóriánként legmagasabb pontszámot elért pályázó (Nemzeti Díjnyertes) készíti
el, amelyet az EOQ MNB Egyesület a finn koordináló szervezet által kért értékelő
indoklással továbbítja – a nemzetközi díjazottakról döntő – nemzetközi zsűri részére.
A „Minőség-Innováció 2018” pályázatok nemzetközi értékelése
A befogadott nemzeti díjnyertes pályázatokat nemzetközi zsűri értékeli szintén pontozásos
értékelő mátrix alapján, kategóriánként kiválasztva a legnagyobb pontszámot elért
pályázatot, amely megkapja a kategória fődíját (Award). A következő két legnagyobb
pontszámot elért pályázat a kategória díjnyertese lesz (Prize). Amennyiben a résztvevő
ország befogadott pályázataival nem nyer egyetlen fődíjat vagy díjat sem, akkor az érintett
ország legnagyobb pontszámot elért pályázata a vonatkozó kategóriában lesz díjnyertes.
Valamennyi nemzetközi díjnyertes pályázat Finnország Államelnöke által szignált
oklevelet kap a díjkiosztó ünnepségen, amelynek keretében megtartott rendezvényen és
kiállításon bemutatkozási lehetőséghez is jut. A nemzetközi értékelésre befogadott többi
pályázat a Finn Minőségügyi Szervezet elnöke által aláírt „International Finalist”
oklevelet kap a nemzetközi díjkiosztó gálát követő nemzeti díjkiosztó rendezvényeken.
Díjkiosztás
A nemzeti díjkiosztó ünnepségre 2018 novemberében Budapesten, a nemzetközi díjkiosztó
gálára – Helsinkit, Stockholmot, Budapestet, Tallinnt, Prágát és Bibaót követően – 2019.
február 27-28-án – Kína fővárosában, Pekingben kerül sor.
További információt az EOQ MNB Egyesület Titkársága ad:
tel: +36 1 212 8803, E-mail: info@eoq.hu
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