Nečekejte, až s tím přijde někdo jiný!

Nikola Tesla se začal zabývat technologií rádiového
přenosu v roce 1891 a v roce 1893 jako první na světě veřejně
předvedl radiokomunikační přístroj. Jako
většina jeho objevů
a vynálezů i tento vznikl spíše
jako vedlejší
produkt pro něj důležitějšího
výzkumu,
a tak se mu dále nevěnoval.
Věnoval
se mu ale Guglielmo Marconi,
k t e r ý
dokonce za vynález rádia
dostal
v roce 1909 Nobelovu cenu
za fyziku.
Ačkoli Teslovo prvenství
b y l o
jednoznačně
prokazatelné,
Marconi
měl v té době tak velký vliv, že
se neprávem
zapsal do dějin jako vynálezce rádia. Celý spor nakonec vyřešil
soud v Teslův prospěch v roce 1943. Tři měsíce po Teslově smrti.
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Soutěž Česká inovace 2014
Uzávěrka přihlášek do 5. 12. 2014!

Česká inovace dává inovativně smýšlejícím lidem prostor ke zviditelnění jejich nápadů. Každý rok proto
vyhlašujeme soutěž Česká inovace. Cílem je rozpoznat perspektivní nápady, ocenit jejich autory a podpořit
další uplatnění těchto inovací v praxi.
Svůj nápad nebo inovaci můžete přihlásit v jakékoliv fázi vývoje. Jednotlivé kategorie soutěže totiž kopírují
životní cyklus inovace.
Inspirujte se příběhy vítězů ročníku 2013!
Inovační nápad
kategorie určená jednotlivcům, studentům nebo týmům s inovací ve fázi nápadu
Centrum materiálového výzkumu VUT Brno – Biodegradabilní plast
Nadějná inovace
začínající podnikatelé a startupy, jež působí na trhu méně než 3 roky a mají méně než 10 zaměstnanců
Gravelli, s.r.o. – LiCrete – beton přenášející světlo
Inovační hvězda
malé a střední podniky, které jsou na trhu více než 3 roky a mají méně než 250 zaměstnanců
ZLKL, s.r.o. – ELBEE – speciální vozidlo pro tělesně postižené na vozíčku
Inovativní firma
velké firmy a mezinárodní korporace, které zaměstnávají více než 250 osob
Medin, a.s. – C-NAIL – patní hřeb
Inovace ve veřejné správě
inovace z oblasti organizačních složek státu, krajů, obcí a jimi zřizovaných organizací
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. – Nabíjení Plzeňské karty prostřednictvím bankomatu
Hlavní cena Česká inovace
absolutní vítěz, který je zvolen hlasováním veřejnosti na Festivalu Česká inovace z vítězů předešlých kategorií
Gravelli, s.r.o.
Speciální cena za společenskou prospěšnost
společensky prospěšná inovace, která je vybrána ze všech soutěžních projektů napříč kategoriemi
Biouhel.cz, s.r.o. – Výroba biouhlu z biologických odpadů
Své nápady, projekty, nové produkty, služby nebo inovace procesů můžete přihlásit na www.ceskainovace.cz
Podívejte se na příběhy a videa vítězů na našich webových stránkách nebo si je stáhněte přes QR kód.
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