Конкурс за награда
„Проект на годината“ 2021
СЕЕС организира нова инициатива - наградата „Проект на годината“. Наградата се
учредява, за да се популяризират, стимулират и оценят груповите или индивидуални
постижения и иновативни идеи на утвърдените и младите специалисти в областта на
електротехниката, електрониката и съобщенията, чийто стремеж е да прилагат високи
стандарти в своята професия.
Ще бъдат излъчени две номинации:
➢ номинация на специализираната комисия на СЕЕС и
➢ номинация на публиката чрез свободно онлайн гласуване на Интернетстраницата на СЕЕС - http://ceec.fnts.bg/.
„Проект на годината“ 2021 ще бъде оценяван по три основни критерия:
-

Съответствие на подадените документи с изискванията на конкурса;

-

Научно-приложна разработка (реализиран в практиката продукт, приложение
или др. или идеен проект с прототип), резултати и приноси;

-

Иновативност (актуалност на разработката и възможности за развитие);

-

Потенциална или реализирана значимост и приложимост на проекта.

Необходими документи за участие в конкурса:
Предоставянето на материалите за участие в конкурса трябва да бъдат изпратени на
е-mail: ceec@mail.bg
-

Формуляр за кандидатстване (включително кратки биографии на членовете на
екипа);

-

Триминутна презентация на проекта (MS PowerPoint и/или демонстрация на
продукта, приложението, изделието или прототипа) – видео формат;

-

Декларация за съгласие за представяне на предоставена от участниците в
конкурса информация (тема на проекта, екип, фирма - при фирмено участие,
резюме) и видеоматериали на проекта на Интернет-сайта на СЕЕС; за
достоверност на участието на обявения екип в разработването на проекта,
разрешение на фирмата или изпълнителя на проекта, където е приложимо,
както и съгласие за използване на предоставените данни за целите на конкурса.

-

Кандидатът/кандидатите трябва (ако е приложимо) да предостави декларация
за съгласие от организацията или фирмата за представянето на описания проект
или от ръководител в организацията, разработила проекта, които удостоверяват
съгласието си за предоставяне на информацията във „Формуляра за
кандидатстване“.

-

Декларация за личните данни от членовете на екипа на проекта.

Кой може да участва в конкурса – допустимост на участниците и проектите.
Конкурсът цели привличането на широка аудитория – от фирми, научни организации
и университети, от утвърдени специалисти и разработчици, до студенти и млади
специалисти, работещи по различни научно-приложни проекти в областта на
електротехниката, електрониката и съобщенията. Участниците в конкурса могат да бъдат
както членове на СЕЕС, така и екипи, в които няма членове на СЕЕС. Участието на млади
специалисти е предимство.
В конкурса ще бъдат включени проекти, дейностите по които са извършени в рамките
на три години преди срока за подаване на формуляра за кандидатстване.
Срокове
Предложенията за „Проект на годината“ 2021 ще се приемат до 1 декември 2021 г. До
15 декември 2021 г. ще бъдат определени класираните проекти и ще бъде предоставена
информация за тях на Интернет-страницата на конкурса – тема, участници, резюме и
видеоматериал.
До 17 декември на Интернет-страницата на конкурса публиката може да гласува за
номинирането на „Проект на годината“ 2021 от публиката.
На 20 декември 2021 г. ще бъдат обявени номинираните проекти от
специализираната комисия на СЕЕС и от публиката, както и победителя в конкурса проект
на годината „Проект на годината“ 2021.
Наградите за „Проект на годината“ 2021 от СЕЕС и публиката ще бъдат връчени на
екипите победители в конкурса в края на 2021 г.
Награден фонд на „Проект на годината“ 2021
Наградният фонд е осигурен от СЕЕС и ФНТС.
Всички класирани проекти ще получат грамота за участие и възможност за
популяризация на проекта на сайта на СЕЕС, като проектните резюмета ще бъдат
публикувани на Интернет страницата на СЕЕС: http://ceec.fnts.bg/.
Победители в конкурса за Наградата „Проект на годината“ 2021 ще бъдат два проекта
– номинирания от СЕЕС и от публиката проекти.
Екипът на оценения като най-добър проект - „Проект на годината“ 2021 от СЕЕС ще
получи:
-

Парична награда от СЕЕС в размер на 300 лв.;

-

Възможност за спонсорирано от СЕЕС участие в тематична научна конференция
за представяне на проекта;

-

Възможност за спонсорирано от СЕЕС публикуване на статия в научно списание
"Електротехника и електроника" - "Е+Е" на СЕЕС;

-

Регистрация и/или безплатно членство в СЕЕС на членовете на екипа за 2022 г.;

-

Представяне на разработката на сайта на СЕЕС през следващата година до
избиране на „Проект на годината за 2022 г.“;

Екипът на оценения като най-добър проект - „Проект на годината“ 2021 от публиката
ще получи:
-

Парична награда от СЕЕС в размер на 200 лв.

-

Възможност за спонсорирано от СЕЕС участие в тематична научна конференция
за представяне на проекта

-

Възможност за спонсорирано от СЕЕС публикуване на статия в научно списание
"Електротехника и електроника" - "Е+Е" на СЕЕС

-

Регистрация и/или безплатно членство в СЕЕС на членовете на екипа за 2022 г.

-

Представяне на разработката на сайта на СЕЕС през следващата година до
избиране на „Проект на годината за 2022 г.“

Подробни критерии за оценяване на проектите
Критерии за научна оценка на проектите
1

Максимален брой
точки

Съответствие на предложението с изискванията на конкурса

5

1.1

Наличие на всички документи и

2

1.2

Наличие на подходящ видеоматериал

2

1.3

Дейностите по проекта са извършени през изминалите 3
години от кандидатстването

1

Описание на проекта - научно-приложна разработка

25

2.1

Ясно е описана идеята и мотивацията екипа за разработката
на проекта

5

2.2

Ясно са описани същността на проекта, методологиите и
техниките, които са приложени за реализирането му

5

2.3

Ясно са описани направените изследвания и тестове

5

2.4

Ясно са описани получените резултати, социални и др. ефекти
от разработването на проекта

5

2.5

Развитие на млади специалисти и професионално развитие на
кадрите в областта на електротехниката, електрониката и
съобщенията

5

Иновативност
Актуалност на проектното предложение

20

2

3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2

4.3
ОБЩО:

Оригиналност и иновативност
Получени резултати и потенциал за технологично развитие на
проекта

5
10
5

Потенциална или реализирана значимост и приложимост на
проекта

10

Значимост на проекта

4

Обоснованост и реалистичност на възможните приложения и
резултати от проекта
Проектът способства (или ще способства) при решаването на
важни проблеми в областта на икономиката, образованието,
селското стопанство, екологията, обществените процеси,
човешките ресурси, сигурността, отбраната и здравето
(Ползи за обществото)

3
3

60

Формуляр за кандидатстване
за конкурс за наградата „Проект на годината“ 2021
Тема на проекта:

Организация / фирма (ако проектът се представя от индивидуални участници или независими
екипи – може да се пропусне)

Ръководител на организацията (моля напишете трите имена на ръководителя на фирмата или
организацията, която кандидатства с настоящия проект, титлите му и/или длъжността му)

Ръководител на екипа (моля напишете трите имена на ръководителя на екипа или
представителя на проекта от името на фирма или организация, която кандидатства с настоящия
проект, титлите му и/или длъжността му)

Екип на проекта (моля напишете трите имената, титлите и местоработата (организацията) на
членовете на екипа – тези, които са млади специалисти до 35 години включително, моля
означете с – (MC))

Адрес за кореспонденция
Адрес:
Телефон:
E-mail:

Подпис: ………………………………………..
Имена:…………………………………………
/Длъжност: ……………………………………./
/директор (ректор, управител или др. ръководител на организацията/фирмата)/

Подпис: ………………………………………..
Имена:…………………………………………
/Ръководител на екипа/
*Моля сканирайте тази страница с подписите на ръководителите

1. Резюме на проекта
Резюме на проекта (до 500 символа без интервалите)

2. Описание на проекта
Тук опишете проекта, на който базирате своята кандидатура за награда „Проект на годината“
2021 (до 2 страници), като включите описание на: идеята и мотивацията на екипа за
разработката на проекта; същността на проекта и представяне на прототип (снимки
или фигури), методологиите и техниките, които са приложени за реализирането му;
направените изследвания и тестове; получените резултати, социални и др. ефекти от
разработването на проекта; развитието на млади специалисти и професионално
развитие на кадрите в областта на електротехниката, електрониката и съобщенията.

3. Иновативност
Тук опишете иновативността на проекта (до 1 страница), като включите описание на:
актуалността на проектното предложение, иновативността на проекта, получените
резултати и потенциалът за технологично развитие на проекта

4. Потенциална или реализирана значимост и приложимост на проекта
Тук опишете потенциалната или реализирана значимост и приложимост на проекта (до 1
страница), като включите описание на: значимостта на проекта, възможните приложения
и резултати от проекта, какви са ползите за обществото - проектът способства (или
ще способства) при решаването на важни проблеми в областта на икономиката,
образованието, селското стопанство, екологията, обществените процеси, човешките
ресурси, сигурността, отбраната и здравето.

5. Биографии и снимки
Три имена, титли,
звания
Снимка
Месторабота
/организация,
фирма/
E-mail
Кратка биография

Опишете кратка биография на всеки от членовете на екипа в
проекта (до 80 думи) и предоставете снимки (по желание), с
които искате да се представите екипа, в случай, че проектът
бъде номиниран.

6. Декларации
6.1.

Декларация на кандидата
ДЕКЛАРАЦИЯ

От ………………………………………………………………………………………………………………..
/име, презиме, фамилия/

В качеството си на ръководител на проекта декларирам, че:
•

Съм запознат и приемам условията за участие в конкурса за наградата „Проект на
годината“ 2021 г.

•

Дейностите, в представения в конкурса проект, са извършени в рамките на три
години преди дата на подаване на документите за участие в конкурса.

•

При запитване от специализираната комисия за оценка на проектите, ще
предоставя допълнителна информация и доказателства за данните от формуляра.

•

Данните във формуляра отговарят на истината и съм оторизиран да ги предоставя.

•

Съгласен съм данните, предоставени в формуляра, да бъдат публикувани на
Интернет страницата на СЕЕС.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация
подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
дата:…………….
гр. ……………

Декларатор:…………………………
/ръководител екип: Име и Фамилия /

*Моля сканирайте тази страница с подписите на ръководителите

6.2.

Декларация на поддръжника (ръководител на организацията)
ДЕКЛАРАЦИЯ

От ………………………………………………………………………………………………………………..
/име, през име, фамилия/

В качеството си на ………………………………… (длъжност) на ………………………………………… (име на
организация/фирма) с адрес: ……………………………………………, e-mail:………………………………….
удостоверявам, че подкрепям участието на проект на тема:
……………………………………………………………………………………………………………….
в конкурс за Награда „Проект на годината“ 2021.
Предоставената във формуляра информация е вярна и кандидатът заслужава да бъде
оценен за Награда „Проект на годината“ 2021.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация
подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
дата:…………….
гр. ……………

Декларатор:…………………………
/Поддръжник: Име и Фамилия/

*Моля сканирайте тази страница с подписите на членовете на екипа

6.3.

Декларация за личните данни
ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл.4 ал.1 т.2 от ЗЗЛД

Долуподписаните членове на екипа на проект на тема:

……………………………………………………………………………………………………………….
участващи в конкурс за Награда „Проект на годината“ 2021, организиран от Съюз по Електроника,
Електротехника и Съобщения (СЕЕС) – член на Федерацията на Научно-Техническите Съюзи, с
настоящата декларираме, че доброволно и в съответствие с т. 13 от параграф 1 от Допълнителните
разпоредби на Закона за защита на личните данни, предоставяме изброените лични данни
•

Имена

•

Месторабота

•

Снимки

•

Е-mail

•

Автобиография

на СЕЕС да ги съхранява и обработва за служебно ползване във връзка участието ни в обявения
конкурс за „Проект на годината 2021” и да ги публикува на Интернет-страницата си при спечелване
на наградата „Проект на годината 2021”.
Запознати сме с:
- Целта и средствата на обработка на личните ми данни
- Доброволния характер на предоставянето на данните
- Правото на достъп и на коригиране на събраните данни

София,
Дата:

ДЕКЛАРАТОРИ:
Имена на членовете на екипа:

Подписи:

