
Razvojni izziv: Gradite prihodnost z JUB-om

Raziskovalci, mlada in rastoča podjetja, podjetniki, inovatorji!

JUB-ov izziv »Build the Future with JUB« je odprt. Z njim iščemo nove in revolucionarne rešitve, ki bodo 
pospešile inovacije v svetu barv in premazov.

Izziv je namenjen povezovanju talentiranih in briljantnih strokovnjakov in obetavnih rešitev z JUB-ovimi viri, 
ekspertizami in svetovnimi trendi. S sodelovanjem boste izboljšali prijavljene ideje in oblikovali skupne razvojne 
inovativne projekte.

Izziv se osredotoča na 6 ključnih področij.
 

Funkcionalni, pametni premazi Fotovoltaični premazi; samočistilni, 
samoreperativni premazi; premazi, ki 
zmanjšujejo onesnaževanje - razgrajujejo 
organsko umazanijo, smog; ogrevalni premazi, 
samorazlivni premazi, kromatični premazi,... 
Kako bi lahko vaša rešitev izboljšala 
funkcionalnost našega izdelka ali novega 
izdelka?

Trajnost (zeleni premazi, recikliranje) Kako bi vaša rešitev omogočila recikliranje ali 
oblikovanje zelenih izdelkov?

Varnost (zakonska ureditev) Kako bi vaša rešitev vplivala na omejitve, ki 
izhajajo iz zakonske ureditve?

Hitrost in enostavnost uporabe (povečanje 
produktivnosti / donosnosti)

Kako bi lahko vaša rešitev spremenila ali 
izboljšala način, kako stranke uporabljajo 
JUB-ove izdelke?

Energija (tehnologija premazovanja za 
shranjevanje oz proizvodnjo energije)

Kako bi vaša rešitev vplivala na proizvodnjo oz. 
skladiščenje energije v fasadnih sistemih?

Hitrost izvedbe 3D printing, modularna gradnja

Svojo projektno idejo prijavite na priloženem obrazcu in ga posredujete na naslov Asja.Grafy@jub.eu.

Rok za prijavo projektnih idej je 10. september 2019.

30. septembra bodo strokovnjaki iz JUB-a izbrali finaliste, ki bodo sodelovali na zaključni prireditvi, na konferenci 
“Pot do tržne inovacije”, ki bo 21. novembra 2019 potekala v JUB-u, kjer bo zmagovalec prejel finančno nagrado*.
 
Prav tako bo zmagovalec skupaj z JUB-ovimi strokovnjaki obiskal strokovni sejem; ogledali si bomo najnovejše 
tehnološke rešitve, se srečali s tujimi podjetji ter umestili inovativno idejo v tržno zrelost. Kmalu zatem bo 
podjetje začelo delati z zmagovalci glede možnih poslovnih priložnosti.

*Organizator JUB d. o. o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, bo za nagrajenca od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi 
predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. 

Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato mora Skladno z Zakonom o dohodnini – (ZDoh-2) (Ur.l. RS, št. 117/2006, 33/2007 Odl.US: U-I-198/05-12, 45/2007 
Odl.US: U-I- 260/04-28, 90/2007) ter Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2), Ur.l. RS, št. 117/2006), pred prevzemom nagrade organizatorju predložiti osebne podatke (ime, 
priimek, naslov in davčno številko). 


