ATSO GROWTECH Tarım İnovasyon Ödülleri
Başvuru Şartnamesi
KONU :
Growtech 2019 kapsamında, ATSO işbirliği ile tarım sektöründe faaliyet gösteren
ticarileşmemiş, iş fikrini hayata geçirmiş kişiler ve özel sektör firmalarına tarımsal üretimin
katma değer kazanmasına ve sektörel farkındalık yaratan çalışmalarına yönelik olarak
yenilikçi ürün ve hizmetlere, ATSO GROWTECH TARIM İNOVASYON Ödülleri
verilecektir.

AMAÇ ve KAPSAM:
ATSO GROWTECH Tarım İnovasyon Ödülü’nün amacı, inovasyon/yenileşme kültürünün
gelişmesini, ekonomiye yeni ürün,yeni üretim ve hizmet alanlarının kazandırılmasını,
araştırma-geliştirmeye dayanan yüksek katma değerli üretimi, beşeri sermayenin ve fikri
mülkiyet haklarının gelişmesini teşvik etmektir.

KATILIMCILAR:
Ulusal ve uluslararası tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm özel sektör firmaları
başvurabilir. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerinin, Growtech 2019, 19. Uluslararası
Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı katılımcılarının ve tüm tarım
sektörünün aday olabileceği ya da aday gösterilebileceği ödül detayları aşağıda
açıklanmıştır. Adaylar istedikleri kategoriye başvurma hakkına sahiptirler.

KATEGORİLER:






Sera ve Sulama Teknolojileri
Tohum, Fide
Bitki Besleme ve Koruma
Tarımsal Makine ve Teknolojileri
Tarımsal Bilişim

KATILIM KOŞULLARI
“Growtech 2019, 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları
Fuarı’’ kapsamında düzenlenecek olan ATSO GROWTECH Tarım İnovasyon Ödüllerine
tüm tarım sektörü ve alt sektörlerinde faaliyet gösteren firma ve iş fikrini hayata geçirmiş
kişilerin başvuruları alınacaktır.
A. Katılmak isteyenler bu şartnamede belirtilen koşullara uygun olarak
hazırlayacakları
proje
ve
dokümantasyonu
belirlenmiş
süre
içinde
https://event.growtech.com.tr/tarimodulleri/
adresinden başvuru formunu
eksiksiz, anlaşılır ve katılım koşullarına uygun biçimde doldurarak katılabilir.
B. Ödül başvuruları için katılım ücretsizdir.
C. Seçici Kurul tarafından değerlendirme yapılırken sadece ürüne veya hizmete
bakılmayacaktır. Projenin amacının en fazla 100 kelime ile ve anlaşılır biçimde;
içeriğinin, amaç, süre ve sonuç başlıkları altında en fazla 1.000 kelimelik metin ile
ifade edilerek, başvuru şartnamesindeki projeyi anlatan tüm kriterler dikkate
alınacaktır.

D. Ödüle başvuru yapan firmalar için, Growtech 2019, 19. Uluslararası Sera, Tarım
Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı Katılımcısı olma zorunluluğu yoktur.
E. Görsellerin çalışma adı ile aynı isimle kaydedilmiş olarak yüksek çözünürlükte ve
belirtilen formatta(jpeg) arge@atso.org.tr ve aynur.turan@ubm.com adresine
gönderilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI
Katılmak isteyenler bu şartnamede belirtilen koşullara uygun olarak hazırlayacakları proje
ve dokümantasyonu belirlenmiş süre içinde www.growtechtarimodulleri.com adresinden
başvuru formunu eksiksiz, anlaşılır ve katılım koşullarına uygun biçimde doldurarak
katılabilir.
Yarışma takvimi aşağıdaki gibidir:
 Başvuru Başlangıcı
: 27 Ağustos 2019
 Son Başvuru Tarihi
: 01 Kasım 2019
 Değerlendirmeler : Kasım 2019 / Ön Değerlendirme – Sonuç
 Ödül Töreni
: 28 Kasım 2019
Başvurular sadece web sitesi üzerinden yapılacaktır. Mail yada elden teslim edilen
başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru kategorisi mutlaka belirtilmelidir.
Başvuru esnasında formun tam doldurulması gerekmektedir.

SEÇİCİ KURUL & DEĞERLENDİRME
Seçici kurulun sonucunda 5 başlık da değerlendirme yapılacaktır. Başvurular
tamamlandıktan sonra seçici kurul tarafından “Ön değerlendirme”yapılacaktır. Ön
değerlendirme ile kategorilere göre başvurular sıralanacak ve ikinci değerlendirmede
adaylara sunum yapma hakkı verilecektir. Seçici Kurul uygun bulduğu takdirde ödül
isimlerinde değişiklik yapma ve özel ödül verme hakkına ve yetkisine sahiptir. Seçici
Kurul, ödüle değer aday görülmediği takdirde o dalda ödül verilmemesine de karar
verebilir.
Seçici kurul görüşmeleri, kurul üyeleri tarafından kamuya açıklanmaz. Seçici Kurulların
kararları kesindir, itiraz üzerine yeniden değerlendirme yapılmaz.
Seçici kurulu tarafından sonuçlar tamamlandıktan sonra ödül alanların listesi bir tutanakla
imza ile kayıt altına alınmaktadır.
Değerlendirmeler, ödül kategorilerindeki uzmanlık alanlarıda dikkate alınarak, ATSO
Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği 10 asil ve bir yedek olmak üzere tek sayıda üyeden
oluşan seçici kurul tarafından yapılacaktır.

ÖDÜLLER
Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine yazı ile bildirilecektir. Ödül almaya hak kazanan
başvuru sahiplerine ödülü, fuar alanında düzenlenecek ödül töreninde “plaket” olarak takdim
edilecektir.

GİZLİLİK VE ETİK PRENSİPLERİ:
Başvuru sahipleri, seçici kurul üyeleri, ATSO ve UBM NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri
A.Ş. her türlü bilgi ve dosya içeriklerini gizli tutmakla yükümlüdürler. Seçici kurul üyeleri

görevde bulundukları süre ve sonraki 3 yıl içinde ATSO Growtech Tarım İnovasyon
Ödülleri ile ilgili firmaların başvuru dosyaları, başvuruların değerlendirilmesi sırasında
ulaşılan bilgiler, gözlemler ve bunların puanlarını gizli tutmakla sorumludur. Kamuoyuna
ve/veya sektöre ve/veya diğer firmalara, şahıslara açıklayamaz. Seçici kurul üyeleri
Gizlilik taahhütnamesini imzalamakla yükümlüdürler.

