Nominering till ERCI Award 2016
För andra året genomförs innovationstävlingen ERCI Award. Resultatet
kommer att presenteras vid InnoTrans den 20-23 september i Berlin.
ERCI, European Railway Clusters Initiative, är en sammanslutning av europeiska
innovationsdrivna Järnvägskluster. ERCI Award har instiftats för att lyfta fram
innovationer som möter den europeiska järnvägens behov med avseende på
gods- och persontransporter.
Två kategorier av företag kommer att belönas, ett stort företag och ett SME
företag. Dessutom kan Juryn belöna en särskild favorit med ett
hedersomnämnande.

Priset
Priset är en plakett och en logga att använda i eget marknadsföringsmaterial.
Vinnarna kommer att publiceras i ett stort antal branschmedier i Europa och är
därigenom ett värdefullt fönster mot potentiella kunder.
De svenska bidragen kommer att utses genom en nomineringsprocess som
Järnvägsklustret i Västerås genomför i ett samarbete med Automation Region,
Energy Competence Center och Välfärd och Hälsa (genom Västerås Science
Park). Det vill säga, Västmanlands styrkeområden i samverkan inom projektet
Smart4U.

Välkommen att anmäla din innovativa lösning till årets tävling!
Medlemsföretag till Automation Region, Energy Competence Center,
Järnvägsklustret samt Välfärd och Hälsa, inbjuds att delta i tävlingen. Anmälan till
nomineringsprocessen görs via mejl till monika.wingard@jarnvagsklustret.se för
erhållande av tävlingsformulär samt tävlingsregler i original. Om frågor; kontakta
Monika via mejl eller telefonnummer 0702-63 90 93. Tävlingsbidraget ska vara
inskickat senast den 25 maj så anmäl ditt intresse snarast.
Den svenska juryn som består av representanter från Västmanlands
styrkeområden, kommer att utse maximalt två svenska tävlingsbidrag.
De nominerade tävlingsbidragen belönas med kostnader för resa, boende och
deltagande vid prisceremonin på InnoTrans för en person per tävlande bidrag
(det är välkommet att närvara med fler representanter men då på egen
bekostnad).

1 (4)

En europeisk jury sammansatt av en representant från varje medlemsland utser
pristagarna.
Prisceremonin kommer att äga rum under InnoTrans i Berlin den 20-23
september, http://www.innotrans.de/en/

1. Tävlingsregler ERCI Award (finns även i original på engelska)
Endast medlemsföretag till Automation Region, Energy Competence Center,
Järnvägsklustret samt Välfärd och Hälsa har möjlighet att delta i tävlingen.
Tävlingsbidragen utses i varje land av respektive klusterorganisation.
Tävlingsbidragen måste presentera en innovation som redan är eller är nära
kommersialisering (TRL>6).
Kandidater måste lämna sin ansökan i ett tävlingsformulär på engelska (svenska
är godkänt men om bidraget blir nominerat måste kandidaten ansvara för
översättning till engelska) och skicka till monika.wingard@jarnvagsklustret.se
senast den 25 maj klockan 24:00.
Ansökan, i tävlingsformuläret, får vara max två sidor i Word-format och
kompletteras med en Powerpoint med max fem slides. För att styrka ansökan får
dokumentation som produktblad, certifikat, illustration eller liknande bifogas.
Samtliga dokument som tillhör ansökan måste märkas med innovationens namn
som angivits i tävlingsformuläret.

2. Urvalsprocess nationell
Den svenska nomineringen kommer att följa den europeiska tävlingens
urvalskriterier med ett tillägg. Särskild vikt kommer att ges till bidrag med inslag
av branschöverskridande samarbeten.

3. Urvalskriterier ERCI Award
Ansökan skall innehålla erforderliga och tillräckliga detaljer om innovationen, med
särskild tonvikt på följande kriterier som utgör bedömningsgrund för bidragen
(översätts ej för att undvika förvanskning av ursprungsbetydelsen). Ansökan ska
även innehålla en genomgripande beskrivning av eventuellt samarbete över
branscherna med angivande av samverkansparter.

2 (4)

Criteria

Weight Explanations

Innovative
level of the 3
product/service with respect
to the state of the art

Economic benefits produced

2

Competitive advantage the 2
Innovation brings/can bring to
the enterprise

The jury will assess the potential of these
innovations to be appreciated in relation to
their ability to raise new markets for the
partners involved, and in terms of
scientific and technical advances. The
best project will bring a major innovation
into the railway market. R & D will be
provided corresponding to a market
issue and the link with this issue will be
highlighted.
The jury will assess the economic benefits
the innovation will bring to the buyer of the
innovation.
The jury will assess the competitive
advantage the project will bring to the
developer of the innovation: development
of business activity, new markets
opportunities, jobs created or to be
created, R&D.
In addition, the following are also positive
indicators
of
impact:
patenting,
contribution to future standardization,
creation
of
new
businesses,
structuring a research team...

Positive Societal impact the 1
Innovation brings with respect
to
the
Societal
and
Competitive
Challenges
defined at European and
International level

The jury will make sure the project is
developed in coherence with of the White
Book for transport and other initiatives like
Shift²rail and ERRAC recommendations.

Creation of the Innovation by 1
networking
(with
other
enterprises
or
research
bodies)

The jury will assess if the product
developed is the result of a cooperation
and the added value of the team work.

1

The jury will assess if the companies took
into account, in its state of the art,
European
projects
and
even
international projects if it is relevant to
the targeted market.

Effect scope (country, Europe,
world – geographic aspects)

The jury will also assess if the project will
affect the international strategy of the
companies by creating new market
opportunities internationally.
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4. Jury på europeisk nivå
En jury sammansatt av representanter för samtliga ERCIS medlemsländer
kommer rank bidragen baserat på ovanstående kriterium. Företag med koppling
till jurymedlem får ej delta i tävlingen.
Juryns dialog kan genomföras via digitala eller fysiska möten beroende på vad
jurymedlemmarna finner lämpligast. Det tävlingsbidrag som får högst poäng
vinner. I händelse av lika många poäng har juryns ordförande den avgörande
rösten.

5. Juryns beslut
Juryns beslut kan inte överklagas.

6. Kommunikation
Underlag som kandidaterna levererat till tävlingsbidragen är ej hemliga och kan
komma att användas i kommunikation om tävlingen under tävlingens gång och i
presentation av vinnarna både nationellt och internationellt.
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