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RIKTLINJER FÖR UTDELANDE AV ÅRLIGT PRIS SOM VÄXJÖ KOMMUNS
UPPFINNARE
1. Växjö kommuns uppfinnarpris tilldelas den som gjort den mest förtjänstfulla insatsen i
kommunen när det gäller nyskapande och kreativitet. Endast en idé, uppfinning eller
projekt ska lämnas in per sökande.
- nyskapande eller ny produkt
- förslag om åtgärd som ger möjlighet till teknisk utveckling och kommersiell
framgång
- En idé som är utvecklande för näringslivet eller kommunen och till nytta för
samhället
Det är personer, som nu arbetar med, eller helt nyligen slutfört, ”förtjänstfulla insatser”
som genom priset ska stimuleras i sitt fortsatta arbete att nå kommersiell framgång. Under
detta skede brukar många som arbetar med idéverksamhet och uppfinningar ha stort
behov av intresse och uppskattning från omgivningen.
2. Växjö kommun utlyser i samarbete med Innovatörsföreningen i Växjö och Företagarnas
Riksorganisation, Växjöföreningen, priset. Sista ansökningsdag är den 5 april. Senast den
20 april i samband med nomineringen av den regionala kandidaten till Skapastiftelsens
Utvecklingsstipendium utser kommunen pristagare.
3. Jury utgöres av kommunstyrelsens presidium i Växjö kommun, näringslivsansvarig i
kommunen, ordförande eller motsvarande i Företagarna i Växjö samt
Innovatörsföreningen i Växjö.
4. Priset tilldelas person eller företagare som är bosatt i Växjö kommun eller på annat sätt
har nära knytning till kommunen.
5. Priset utdelas årligen av Företagarna i Växjö på plats som föreningen bestämmer och
utgöres av ett diplom och ett kontant belopp.
Ekonomiska åtaganden i samband med det årliga priset fördelas på så sätt att Växjö
kommun bidrager med årligt verksamhetsanslag motsvarande prissumman till
Företagarna i Växjö samt att denna förening svarar för annonsering, marknadsföring och
övrig administration i samband med nominering och prisutdelning.

