
ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення міжнародного конкурсу 

кращих інноваційних рішень 

в сільськогосподарській техніці і обладнанні 

«InterAGRO Innovation Award» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Конкурс проводиться в рамках міжнародної виставки 

сільськогосподарської техніки та обладнання «ІнтерАГРО 2020». 

1.2. Мета конкурсу - визначення кращих інноваційних рішень у виробництві 

сільськогосподарської техніки та обладнання, створення сучасної ремонтної і 

сервісної бази; створення стимулюючих умов для просування на ринок 

кращих зразків сільськогосподарської техніки та обладнання для АПК. 

1.3. Для участі в конкурсі запрошуються підприємства та організації 

незалежно від форм власності, які своєчасно подали заявку і надали зразки і 

документацію на техніку та обладнання. 

1.4. Конкурс проводиться в номінаціях: 

 Трактори різного призначення; 

 Мобільні навантажувальні пристрої, техніка для транспортування; 

 Самохідні збиральні машини; 

 Техніка і обладнання  для заготівлі та приготування кормів; 

 Машини для обробітку ґрунту та сівби; 

 Машини та устаткування для внесення добрив; 

 Іригаційна техніка та обладнання; 

 Техніка та обладнання для захисту рослин; 

 Машини та устаткування для вирощування фруктів, овочів та 

інших спеціальних культур; 

 Вузли та агрегати для сільськогосподарської техніки; 

 Обладнання та технології для ремонту і сервісного обслуговування 

в АПК; 

 Устаткування і програмне забезпечення точного землеробства; 

 Технології цифрової трансформації в сільськогосподарській галузі. 



У відповідній номінації конкурс проводиться за умови, якщо в ньому беруть 

участь не менше двох підприємств. 

1.5. Дотримання всіх умов конкурсу не є підставою для визнання 

конкурсанта переможцем конкурсу і його нагородження. 

1.6. Організатори конкурсу: Виставкова Рада і дирекція виставки 

«ІнтерАГРО 2020». 

1.7. Переможець конкурсу отримує право використовувати логотип 

отриманої відзнаки для позначення продукції, яка була нагороджена на 

виставці. 

1.8. Про підсумки конкурсу буде поінформована широка аудиторія 

керівників сільськогосподарських підприємств АПК через засоби масової 

інформації. 

2. Умови конкурсу 

2.1. Учасником конкурсу може бути будь-яка компанія, яка зареєстрована як 

учасник виставки «ІнтерАГРО 2020». 

2.2 Учасник конкурсу надає заповнену форму, 4 фотографії експоната та всі 

необхідні додатки не пізніше 9 жовтня 2020  року. 

2.3. Зразки, подані на конкурс, повинні бути робочими, представленими на 

ринок України не раніше 2018-2020 року або плануватися до впровадження в 

масове виробництво. Техніка та обладнання, вже представлені на ринку, 

повинні бути технологічними новинками компанії-розробника. 

2.4. Представлені на конкурс сільськогосподарська техніка або обладнання 

повинні мати інноваційні елементи, які відносяться до будь-яких з 

перерахованих показників: 

• підвищення продуктивності і якості праці, раціональне і екологічно 

безпечне виробництво; 

• безпека праці; 

• спрощення у використанні і комфортабельність; 

• підвищення ефективності виробництва, підвищення рентабельності, 

спрощення ремонту і заміни вузлів; 



• зменшення витрат на ремонт і обслуговування, механізація та автоматизація 

процесів, підвищення якості робіт. 

2.5. Кожен оригінал заявки, яка подається на конкурсну комісію, 

супроводжується: 

• коротким описом і порівняльною характеристикою з наявними серійними 

зразками і наявними аналогами інших виробників; 

• копіями документів: сертифікатів якості, авторських свідоцтв, протоколів 

випробувань, актів державної приймальної комісії, відгуків, рецензій, 

висновків фахівців, а також інших необхідних документів, в залежності від 

виду продукції; 

• рекламно-інформаційними матеріалами про підприємство та переліком 

виробленої продукції. 

2.6. Зразки сільськогосподарської техніки або обладнання, які отримають 

найвищі оцінки, нагороджуються Золотими і Срібними відзнаками, 

Дипломами лауреатів Конкурсу. 

 

3. Порядок роботи конкурсної комісії 

3.1. Конкурсна комісія: 

• приймає оригінал заявки з відповідною документацією; 

• здійснює оцінку якості наданих зразків сільськогосподарської техніки та 

обладнання за технічними показниками, зовнішнім виглядом і оформленою 

документацією відповідно до вимог, які діють в конкретних галузях, а також 

нормативно-технічною документацією; 

• визначає переможців конкурсу для нагородження їх Золотими та Срібними 

відзнаками та Дипломами. 

3.2. Рішення приймаються конфіденційно і перегляду не підлягають. 

3.3. Офіційне оголошення результатів відповідно до п.п.1.8. відбудуться в 

період виставки «ІнтерАГРО 2020». 

 

4. Критерії оцінки 



4.1. Оцінка сільськогосподарської техніки та обладнання для 

агропромислового комплексу здійснюється за номінаціями кожним членом 

комісії індивідуально: 

• підвищення ефективності виробництва, простота ремонту і обслуговування, 

спрощення заміни вузлів; 

• підвищення продуктивності і якості праці, раціональне і екологічно 

безпечне виробництво, збереження природних ресурсів і підвищення 

родючості ґрунту. 

• спрощення у використанні, підвищення комфортабельності, полегшення 

праці; 

• зменшення капіталовкладень і витрат на ремонт, механізація та 

автоматизація процесів, підвищення якості ремонтних робіт; 

• вплив на безпеку техніки праці. 

4.2. Підсумки конкурсу оформляються протоколом, який підписується 

Головою та Секретарем конкурсної комісії. 

 

5. Нагороди конкурсу. Церемонія нагородження 

5.1. Нагороди вручають Голова Виставкової Ради і Голова конкурсної комісії. 

5.2. Нагородження переможців відбувається на урочистій церемонії під час 

роботи виставки. 

5.3. На святкову церемонію нагородження за результатами конкурсу 

запрошуються гості, учасники виставки і представники засобів масової 

інформації. 


