
 

 

NAGRADNI NATEČAJ ZA INOVACIJE NA PODROČJU MEDITERANSKE PREHRANE 

RAZPISNI POGOJI 

1. Prijavljen izdelek/storitev mora biti povezan z vidikom mediteranske prehrane. 

2. Natečaja se lahko udeležijo predstavniki javnega sektorja, zasebnega sektorja in fizične osebe.  

3. Vsi prijavljeni kandidati morajo biti polnoletni. 

4. Idejo lahko predstavi posameznik ali ekipa. 

5. Posameznik ali vsaj ena oseba v ekipi mora imeti dobro znanje angleščine. 

6. Udeleženci morajo imeti željo po nadaljnjem razvoju svojega izdelka/storitve. 

7. Prijavljen izdelek/storitev mora biti inovativen in poseben vsaj v enem vidiku v primerjavi z ostalimi 

izdelki, ki so na trgu. 

8. Prijavljen posameznik/ekipa mora v celoti izpolniti prijavni obrazec, ki je priloga razpisa in ga 

najkasneje do 30. septembra 2020 poslati na naslov:  

GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana 

S pripisom: Za natečaj MD.net 

9. Pogoj za sodelovanje na natečaju je udeležba na vsaj eni izmed treh soustvarjalnih delavnic, ki bodo 

v okviru projekta MD.net organizirane v mesecu septembru letošnjega leta: 

• 7. september 2020, Fakulteta za vede o zdravju UP, Polje 42, Izola 

• 10. september 2020, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana  

Udeležba ne delavnici je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava preko spletnega obrazca, 

dostopnega na spletni strani. 

10. Vsi, ki se prijavite na natečaj, se morate udeležiti pitching dogodka, ki bo organiziran z namenom 

predstavitve izdelkov/storitev. Na dogodku bo komisija izbrala najboljših 5 izdelkov/storitev. Dogodek 

bo potekal v mesecu oktobru. 

11. Odločitev strokovne komisije je končna in nanjo ni mogoča pritožba. 

12. Sodelujoči se morajo strinjati z uporabo prijavljenih izdelkov/storitev v promocijske namene v 

okviru projekta MD.net. 

13. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar. 

14. Organizator natečaja si pridružuje pravice do sprememb, odložitve ali preklica tekmovanja, po 

potrebi tudi pravico do sprememb datumov, vezanih na samo tekmovanje, če okoliščine drugače ne 

dopuščajo. 

15. Sodelovanje na tekmovanju avtomatično pomeni, da vsak sodelujoči v celoti sprejema določila teh 

pravil. 


