”Årets innovationspris 2020”
Kerteminde Kommune og Kerteminde Erhvervsforening har taget initiativ til, at der som en årlig
tilbagevendende begivenhed skal uddeles ”Årets Innovationspris”.
Prisen skal gives i harmoni med Kommunens vision om vækst og udvikling samt for at støtte virkelysten,
kreativiteten og skabertrangen blandt kommunens virksomheder. Ligeledes skal samarbejdet styrkes, så
Kommunen opleves som en erhvervsvenlig kommune.

”Årets Innovationspris” uddeles ved den årlige
Nytårskur som afholdes d. 25. januar 2021

Kerteminde Kommune og Kerteminde Erhvervsforening søger kandidater blandt kommunens virksomheder
til denne pris.
Enkeltpersoner, virksomheder og organisationer kan indstille en virksomhed i Kerteminde Kommune til
prisen. Virksomheder kan også nominere sig selv.
Årets Innovationspris går til den virksomhed, der har gjort sig særligt bemærket og de kriterier, som der
lægger til grund for tildelingen af innovationsprisen, er:
•
•
•
•
•
•

Prisen tildeles en virksomhed og ikke en enkel person
Antal af ansatte i virksomheden er ikke afgørende
Virksomheden skal gennem særligt initiativ og virkelyst indenfor afsætning, produktudvikling,
teknologi, uddannelse, ledelse, etc., gennem en kortere årrække have skabt grundlag for vækst
Der vil blive lagt vægt på udvikling i omsætning, egenkapital og antal ansatte i de seneste år
Virksomheden skal gerne være medlem af Kerteminde Erhvervsforening
Virksomheden skal acceptere villighed til offentligt at træde frem som vinder af prisen

Som noget særligt er der i år ekstra fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Virksomheder, der arbejder
aktivt med dette, vil derfor stå ekstra stærkt i opløbet til at modtage Årets Innovationspris 2020.
Det vil være repræsentanter fra Kerteminde Kommune og Kerteminde Erhvervsforening, som i fællesskab
foretager den endelige udnævnelse til ”Årets innovationspris”.
Forslag til ”Årets Innovationspris ” med begrundet indstilling bedes fremsendt senest mandag d. 14. dec.
2020 til:
ETKerteminde
Strandvejen 6,
5300 Kerteminde
Mail: dfr@etkerteminde.dk
Med venlig hilsen
Kasper Ejsing Olesen – Borgmester
Jess Aagaard – Formand for Kerteminde Erhvervsforening

