Na podlagi 17. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja investicij in turizma
(Uradni list RS, št. 80/2012)
in na podlagi
Programa dela SPIRIT Slovenija 2014-2014,
poglavja III. 2 Zagotavljanje konkurenčnega podpornega okolja - trženjska platforma,
točka 1. Razvoj in raziskave ter Evropski projekti
in na podlagi
Poslovnika o delu Komisije za podeljevanje nagrade sejalec
JAVNA AGENCIJA RS ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA, INOVATIVNOSTI, RAZVOJA,
INVESTICIJ IN TURIZMA (javna agencija, SPIRIT Slovenija)
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
razpisuje podelitev SEJALCA, priznanja SPIRIT-a
za ustvarjalne in inovativne dosežke na področju
novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov v turizmu,
ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije
POZIV
Sejalec je poziv v obliki BTPS natečaja za ustvarjalne in inovativne dosežke na
področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov v turizmu, ki
prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije. Sejalec nagrajuje
uspešno uresničene novosti - inovacije v turizmu.
Namen Sejalca je spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti na podjetniški ravni, ravni
destinacij, združenj turističnih proizvodov oz. ponudnikov ali pri oblikovanju in trženju
turističnih proizvodov z območja Slovenije na domačem trgu in tujih trgih. Sejalec
podpira snovanje in izvajanje projektov razvoja in tržnega uvajanja turističnih
proizvodov, usklajenih s temeljnimi ter strateškimi dokumenti javne agencije SPIRIT
Slovenija, Slovenije in Evrope.
Potek poziva Sejalec koordinira javna agencija SPIRIT Slovenija v okviru projekta Banka
turističnih priložnosti Slovenije (BTPS).
PREDMET POZIVA
Predmet poziva za podelitev SEJALCA, priznanja javne agencije SPIRIT Slovenija za
ustvarjalne in inovativne turistične dosežke na področju novih proizvodov, procesov
in/ali trženjskih pristopov (v nadaljevanju Sejalec), so INOVACIJE V TURIZMU, ki
prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije.

Za potrebe poziva je INOVACIJA definirana kot KAKOVOSTNO načrtovana in USPEŠNO
uvedena NOVOST ali IZBOLJŠAVA na področju novih proizvodov, procesov in/ali
trženjskih pristopov, ki vsebuje elemente NENAVADNOSTI, prijaviteljeve IZVIRNOSTI,
SISTEMSKEGA poslovnega razmišljanja in promocije SLOVENSKEGA turizma.
PRIJAVA
Kandidatura na poziv Sejalec je mogoča z vpisom idejnega pologa na portal Banka
turističnih priložnosti Slovenije, rubrika natečaj "Sejalec 2014".
Za priznanje Sejalec bodo kandidirali pologi, ki bodo pravilno oddani med 28. 5. 2014
in 7. 7. 2014.
POGOJI ZA PRIJAVO
Prijavitelji morajo upoštevati naslednje pogoje za prijavo:
1. Prijavitelji so lahko podjetja, samostojni podjetniki, organizacije, zavodi in
gospodarska interesna združenja, ključni partnerji SPIRIT-a, lokalne turistične
organizacije, grozdi, turistična društva in zveze ter druga s turizmom povezana
društva in njihove zveze ter regionalne in druge razvojne agencije.
2. Prijavljena inovacija je bila popolnoma uvedena v redno poslovanje podjetja med
1. 1. 2012 in 31. 12. 2013.
3. Prijava je v skladu z namenom podeljevanja priznanja (gl. Namen sejalca).
4. Prijava je oddana v predpisani vsebini, obliki in rokih.
PRIJAVNI POSTOPEK
1. Če še niste komitent BTPS, to postanete z registracijo.
2. V rubriki Natečaj Sejalec 2014 izberite “Prijava na natečaj”.
3. Polj Tip objave, Jezik, Datum, Namera, Kategorija in Izberi ne spreminjajte.
4. Izpolnite polje Naslov pologa (max. dolžina je 50 znakov).
5. Kot Tip pologa izberite Ideja.
6. Dodajte Sliko (max. velikost je 2 MB).
7. V polju Povzetek, ki je javno vidno vsem obiskovalcem portala, svoj dosežek na
kratko opišite. Pojasnite tudi, zakaj naj bi ravno vi s svojim prijavljenim proizvodom,
procesom oz. trženjskim pristopom postali Sejalec 2014.
8. Vpišite poljubne Oznake (tage).
9. V polju Celotna vsebina na vpisana vprašanja ne odgovarjajte. V tem polju
povzemite ali skopirajte tiste dele besedila iz prijavnice, ki so po vašem mnenju
ključni za člane komisije.
10. Med Dokumente obvezno naložite izpolnjeno prijavnico, ki je priloga k pozivu.
11. Kliknite Shrani.
Po oddaji polog lahko urejate tako, da ga poiščete v rubriki Moja BTPS > Moji pologi.
Pred javno objavo bo polog pregledal urednik portala. Avtorji nepopolnih pologov bodo
pozvani k dopolnitvam.
Vsi pologi bodo javno objavljeni predvidoma dan po izteku roka za prijavo, tj. 8. 7. 2014.
Z oddajo pologa po zgornjem postopku avtomatično postanete kandidat za Sejalca 2014.
V primeru težav pri oddaji pologa pišite na naslov info@btps.si.
Kot pri vseh ostalih BTPS pologih pri oddaji veljajo običajni BTPS pogoji poslovanja.

POTEK OCENJEVANJA IN REZULTATI
1. Po zaključenem zbiranju prijav bo strokovna komisija izbrala polfinaliste.
2. Polfinaliste bo strokovna komisija obiskala na terenu in med njimi izbrala finaliste.
3. Med finalisti bo strokovna komisija izbrala zmagovalca – sejalca 2014.
Naziv sejalec bo po večstopenjskem izbirnem postopku prejel prijavitelj z največjim
zbranim številom točk. V primeru premalo kakovostnih prijav si SPIRIT pridržuje
pravico, da nagrade ne podeli.
Poleg naziva sejalec bo podeljen tudi naziv finalist. Naziv finalist prejmejo tisti
prijavitelji, ki se uvrstijo v finalni izbor.
OCENJEVALNA IZHODIŠČA IN KRITERIJI
Strokovna komisija bo pri ocenjevanju izhajala iz naslednjih štirih temeljnih izhodišč:
- stopnja novosti v slovenskem turističnem, geografskem in kulturnem prostoru,
- stopnja prilagoditve novosti slovenskim značilnostim (velja predvsem, če je novost
prenesena iz tujine),
- stopnja produktne, procesne in/ali trženjske uspešnosti,
- stopnja odličnosti uresničevanja in celostnega izvajanja prijavljene novosti,
naravnane po načelih trajnostnega razvoja.
Dodatno bo strokovna komisija presodila:
- ali novost prinaša dodano vrednost na ravneh ekonomskih, družbenih in kulturnih
vrednot ter prispevka k trajnostnemu razvoju,
- ali je bila prijavljena inovacija uvedena v redno poslovanje prijavitelja v
predpisanem obdobju (od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013).
PODELITEV
Javna agencija SPIRIT Slovenija bo javno objavila rezultate poziva in prejemnikom
priznanj podelila nagrade. Javna razglasitev rezultatov bo na Dnevih slovenskega
turizma oktobra 2014. Prejemnikom bodo slovesno podeljena priznanja in podane
uradne obrazložitve, ki jih bo pripravila strokovna komisija. Nagrajenci o rezultatih ne
bodo obveščeni vnaprej, ampak šele na javni razglasitvi.
SPIRIT bo po zaključenem izboru medijem poslal tiskovno sporočilo z rezultati izbora.
NAGRADE
SEJALEC 2014 PREJME
- brezplačno udeležbo na borzi SIW 2015,
- izpostavitev nagrajenca na domači strani www.slovenia.info v najvidnejši izmed
rubrik, rubriki »Ne spreglejte«, v vseh sedmih jezikih portala,
- izpostavitev nagrajenca na spletni strani www.slovenia.info na straneh Inovativni
slovenski turizem z zapisom in pasico; označba zapisa z logotipom Sejalec,
- brezplačno predstavitev v reviji Tur!zem,
- uporabo uradnega logotipa sejalec 2014 v vseh komunikacijskih sredstvih (tiskane
publikacije, spletne strani, oglasi ipd.) dve leti po podelitvi.

FINALISTI 2014 PREJMEJO
- brezplačno predstavitev v reviji Tur!zem,
- uporabo uradnega logotipa finalist 2014 v vseh komunikacijskih sredstvih (npr.
tiskane publikacije, spletne strani, oglasi ipd.) dve leti po podelitvi.
VSI PRIJAVITELJI NA POZIV 2014 PREJMEJO
- brezplačno predstavitev na spletnih straneh www.BTPS.si.
Prejemniki naziva sejalec in finalist 2014 lahko znak in naziv uporabljajo še dve leti po
podelitvi. SPIRIT mora dati soglasje za vsako uporabo logotipa sejalec 2014 razen za
objavo na predstavitvenih spletnih straneh zmagovalca. Denarne kompenzacije nagrad
niso možne.
LETNI NAČRT
28. maj 2014
objava poziva in pričetek zbiranja prijav
7. julij 2014
zaključek zbiranja prijav
pričetek promocije prijaviteljev na spletnih straneh www.btps.si
avgust 2014
obvestilo o izbiri polfinalistov
september 2014
obiski polfinalistov na terenu ali zagovori v prostorih javne agencije, SPIRIT Slovenija
izbira zmagovalcev
oktober 2014
svečana razglasitev, predvidoma na Dnevih slovenskega turizma
VAROVANJE PODATKOV
SPIRIT Slovenija, javna agencija, jamči, da bodo vsi podatki, ki jih dobi na podlagi prijav
na poziv, uporabljeni zgolj za potrebe poziva in ne bodo posredovani nepooblaščenim
osebam.
SPIRIT Slovenija, javna agencija, vse prijavitelje seznanja, da je zavezanec po Zakonu o
dostopu do informacij javnega značaja in da mora ob morebitnem zahtevku tretjih oseb
za vpogled v prijave ravnati v skladu z navedenim zakonom.
S prejemom naziva dobitniki soglašajo, da jih lahko SPIRIT navaja v vseh svojih
trženjskih aktivnostih.

Datum: 28. 5. 2014

v. d. direktorja
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Tomaž Klemenc

