Kriterier for DIRA Teknologiprisen gældende fra januar 2020

DIRA Teknologiprisen - Formål
DIRA Teknologiprisen uddeles til et nyt og unikt produkt, som er et resultat af udnyttelse af ny teknologi .

Gennem den gode historie skal DIRA Teknologiprisen øge kendskabet til nye teknologiske
muligheder og inspirere robot- og automationsbranchen til udvikling af nye, innovative produkter.
Krav:
- Produktet skal kunne købes og leveres til danske kunder inden for seks måneder
- Produktet skal være inden for DIRAs fokusområder, dvs. at det skal berige den danske
robot- og automationsbranche
- Funktionelt produkt skal fremvises til DIRA Business

Kriterier/ Bedømmelse
I bedømmelsen indgår følgende underkriterier:
1) Nyhedsværdi – I hvilken grad adskiller produktet sig fra andre eksisterende produkter? Er
det et nyt produkt eller en inkrementel udvikling af et eksisterende?
2) Teknologien - Hvor banebrydende er teknologien og anvendelsen af den? Er teknologien ny?
Er det en ny kombination af teknologier?
3) Potentialet - Hvor stort er markedet for produktet, og er produktet skalerbart?

Hvem kan indstille til DIRA Teknologiprisen?
Alle kan indstille til DIRA Teknologiprisen; dog kan medlemmer af juryen ikke indstille til DIRA
Teknologiprisen, men kan godt opfordre virksomheder til at indstille.

Proces og frister
Indstillinger modtages i perioden fra prisoverrækkelsen på DIRA Business/ROBOTBRAG til det
efterfølgende efterår, typisk i midten af oktober.
Der offentligøres tre nominerede ca. 14 dage efter fristen for indstillinger. De nominerede skal
fremvise deres produkt på DIRA Business/ROBOTBRAG og får en 2 m2 stand uden beregning stillet
til rådighed. På samme dag som DIRA Business og ROBOTBRAG afholdes, skal hver af de
nominerede desuden pitche deres produkt til en jury, hvorefter juryen voterer. Om aftenen til DIRA
Business-festmiddagen, hvor alle nominerede kan deltage med en person uden beregning, skal de
nominerede pitche deres produkt til deltagerne. DIRA Teknologiprisen overrækkes til vinderen på
ROBOTBRAG/DIRA Business.
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Juryens sammensætning
Juryen består af et antal faste medlemmer, der repræsenterer entreprenørskab, presse,
interesseorganisationer samt industrien.
•
•
•
•

Lasse Kieffer, tidligere stifter af Purple Robotics
Bjørn Godske journalist på Ingeniøren
Brian Duus, Director of Equipment Technology, LEGO
Claus Thorup Albjerg, Erhvervskundechef i Vækstfonden

Sekretariatet udpeger juryens medlemmer efter drøftelse med bestyrelsen.
DIRA-sekretariatet er ikke en del af juryen og er ikke med til at bedømme de indstillede. DIRAsekretariatet deltager dog i jury-møder som facilitator, og for at sikre at processen og evalueringen
af de indstillede følger kriterierne for DIRA Teknologiprisen. DIRA-sekretariatet kan stille spørgsmål,
men udtaler sig ikke om kvaliteten eller udtrykker deres mening om den indstillede ansøgning.
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