Slovenská súťaž
International Young
Design Entrepreneur (IYDE) 09
Mladý podnikateľ
v oblasti
dizajnu 09

Získajte £ 5000, pracovný pobyt
vo veĽKEJ BRITÁNII a možnosť
vystavovať na veľtrhu
100% Design v Londýne!

Slovenská časť súťaže IYDE je súčasťou
programu International Young Creative
Enterpreneur Awards (YCE). Je určená
mladým kreatívnym podnikateľom
v oblasti dizajnu a architektúry
po celom svete a priestorom na
rozvíjanie ich potenciálu.
Finále súťaže International Young Design
Entrepreneur 2009, ktorej národné
kolá prebiehajú paralelne v mnohých
krajinách sveta, sa uskutoční v Londýne,
kde spomedzi finalistov národných kôl
určí víťaza odborná komisia zložená zo
špičkových odborníkov v tejto oblasti.
British Council organizuje v roku 2009
cenu Medzinárodný mladý podnikateľ
v oblasti dizajnu – International Young
Design Entrepreneur (IYDE) už po piaty
raz. Táto súťaž podčiarkuje význam
kreatívnych podnikateľov pôsobiacich
v oblasti dizajnu a architektúry. Po prvý
raz bola cena IYDE udelená v roku 2005.
Viac o predchádzajúcich ročníkoch súťaže
nájdete tu: www.creativeconomy.org.uk
Jedinečnosť cien YCE spočíva v tom, že
sú ocenením za podnikateľské počiny.
Uvedomujeme si, že finalista môže
byť aktívny aj ako tvorca, ale hlavným
zameraním súťaže je podnikateľská činnosť,
ktorá podporuje tvorivý sektor v jeho vlasti.
Kľúčovými kritériami hodnotenia preto
bude kritické posudzovanie kreatívnej
produkcie a uplatnenia sa na trhu.
Finalisti budú posudzovaní výhradne na
základe ich podnikateľských schopností
v odbore dizajn a architektúra.
Cena sa udeľuje v partnerstve
s londýnskym medzinárodným veľtrhom
nábytku a interiéru 100 % Design
www.100percentdesign.co.uk.

Svetový víťaz IYDE 2009, ktorého vyhlásia na
slávnostnom udeľovaní cien vo Veľkej Británii,
získa pohár pre víťaza, navrhnutý špeciálne
pre YCE uznávanými sklárskymi majstrami
z Gillies Jones Glass:
www.gilliesjonesglass.co.uk
Hlavnú cenu predstavuje finančná odmena
£ 5000, určená na realizáciu projektu,
ktorý musí mať väzbu na Veľkú Britániu.
Víťaz bude vyzvaný, aby predložil návrh
a spôsob, ako s finančnou odmenou naloží.
Možné spôsoby využitia finančnej odmeny:
— absolvovanie kurzu vo Veľkej Británii
— financovanie pracovného miesta
v priemyselnom odbore vo Veľkej Británii
— zabezpečenie odborníkov z Veľkej
Británie na vedenie workshopov
— zakúpenie práv k dielu z Veľkej Británie
— práca na spoločných projektoch
v rámci kontaktov získaných počas
pracovnej návštevy Veľkej Británie
Cena zahŕňa aj bezplatný stánok
na prezentáciu na významnom
obchodnom podujatí 100 % Design
v roku nasledujúcom po udelení ceny.
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Definícia kreatívneho podnikateľa
Pre účely projektu IYDE sa kreatívny
podnikateľ definuje ako osoba, ktorá
spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok:
— podniká v oblasti dizajnu, architektúry
a vie preukázať podnikateľský úspech
vyjadrený klasickou formou podnikateľského
rastu (zisk, podiel na trhu, počet
zamestnancov), resp. získaným renomé
(za kvalitu a estetiku) v odbore,
— podniká v oblasti dizajnu a architektúry
a vybudovala úspešný (z hľadisku
vplyvu a dosahu) sociálny alebo
neziskový podnik v danej oblasti,
— podniká v oblasti dizajnu
a architektúry a prejavila sa ako líder
zasadením sa o rozvoj v oblasti dizajnu
a architektúry v národnom meradle,
— podniká v oblasti dizajnu a architektúry
a rozbehla iniciatívy (výstavy,
obchodné veľtrhy atď.) rozvíjajúce
a rozširujúce trh v oblasti dizajnu
a architektúry v národnom meradle.
Kritériá oprávnenosti účasti v súťaži
Účastníci súťaže musia spĺňať
nasledovné kritériá:
— byť 1. júla 2009 vo veku od
25 do 35 rokov. To znamená, že 1. júla
2009 nesmú mať 24 ani 36 rokov.
— podnikať v oblasti dizajnu a architektúry,
pre ktorú je cena IYDE vyhlásená,
pričom musia mať najmenej trojročnú
podnikateľskú prax v danej oblasti.
— mať podnikavého ducha a preukázať
schopnosť podporiť danú kreatívnu
oblasť vo svojej vlasti v komerčnej alebo
verejnej sfére, prípadne v oboch.
— svojím charakterom, motiváciou
a schopnosťami preukázať potenciál

stať sa lídrami v odbore dizajnu
a architektúry v národnom meradle.
— ovládať anglický jazyk tak, aby sa napriek
určitým nepresnostiam a nesprávnemu
používaniu výrazov vedeli dobre dorozumieť.
Najmä pri komunikácii vo svojom odbore
by mali byť schopní porozumieť aj relatívne
náročnejšiemu jazyku. U finalistov sú dôležité
dobré verbálne zručnosti v anglickom jazyku.
Definícia súťažného odboru
— dizajn
— architektúra, interiéry a exteriéry
— realizácia návrhu výrobku: nábytok,
priemyselné výrobky a remeslá
— propagácia dizajnu: na výstavách,
akciách, festivaloch a v maloobchode
— konzultanti poskytujúci špecializované
služby v ktorejkoľvek z uvedených oblastí
Pozn.: Grafický dizajn nie je súčasťou IYDE .

Ocenenie pre víťaza slovenského kola IYDE
Víťaz slovenskej súťaže odcestuje v septembri
2009 do Spojeného kráľovstva na približne
12-dňovú okružnú cestu po Veľkej Británii
zameranú na oblasť dizajnu, ktorá vyvrcholí
návštevou výstavy 100% Design.
Do programu budú zaradené návštevy
špičkových dizajnérov, dizajnovo zameraných
maloobchodníkov a výrobcov, vydavateľstiev
a kultúrnych inštitúcií – objednávateľov
dizajnu a architektúry. V predchádzajúcich
rokoch British Council v tomto smere
výrazne podporili dizajnérske kruhy Veľkej
Británie a očakávame, že v roku 2009
bude opäť na programe návšteva Rady
dizajnu, Múzea dizajnu, University of the
Arts London (podnikateľské strediská),
Lighthouse (Škótske národné stredisko
architektúry a dizajnu), Glasgow School of
Art a rôznych úspešných dizajnérskych firiem
(vrátane Timorous Beasties, SCP), ako aj
osobné stretnutia s vedúcimi osobnosťami
podnikania v oblasti dizajnu (v minulosti
to boli napríklad Sir Terence Conran

a Tom Dixon). Do programu okružnej cesty
zaradíme aj niektoré podujatia London
Design Festival (otvorenie, semináre a akcie)
a ukončíme ho výstavou 100 % Design.
Na výstave 100 % Design budú mať všetci
finalisti príležitosť propagovať v stánku
British Council národnú tvorbu v oblasti
dizajnu. Všetci víťazi národných kôl budú
vyzvaní, aby vybrali dizajnérske dielo zo
svojej vlasti, ktoré ešte nie je vo Veľkej
Británii známe, a o ktorom sú presvedčení,
že by mohlo v Spojenom kráľovstve alebo
v medzinárodnom meradle vyvolať záujem.
Všetky náklady spojené s pobytom
slovenského finalistu súťaže vo Veľkej
Británii hradí British Council.
Komisia v zložení:
Katarína Hubová
— Slovenské centrum dizajnu
Zuzana Zacharová
— Design Factory
Štefan Klein
— Katedra Dizajnu VŠVU
Silvia Fedorová
— dizajnér
Katarína Martinková
— British Council
zasadne v priebehu mesiaca júna. Účastníci
finále budú pozvaní na pohovor, na ktorom
preukážu svoje schopnosti dohovoriť
sa v anglickom jazyku a prezentovať
svoje profesionálne zámery v súlade
s propozíciami súťaže. Termín a miesto
konania finále slovenského kola súťaže
bude účastníkom včas oznámené.

Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo námestie 12
P.O. Box 131
814 99 Bratislava
Posledný termín odovzdania prihlášok
je 1. jún 2009
Výsledky súťaže budú oznámené
prostredníctvom webových stránok
www.britishcouncil.sk
www.sdc.sk
www.designfactory.sk
do siedmich dní po konaní
národného kola, najneskôr však
1. júla 2009.
Giatue venim quatem dolenim vel exeros
at volesto eril ut nonse tin eu faciduisi.
Am quam iusto odiatisim qui tie el ulla
feum quam, sisis nibh enibh eugait auguerit
aliquat alis do odiamet, con ulla feugue
consenim zzriure dolorer cillan utatum
dolore min ut augiam zzriliq uiscilit exerit
amconumsan vel iliquis sequisl ut inibh
eu feugiam, vel utpat wismod te diam,
quatie vulputatie min venim vel ut ut dio
conulput deliquis numsandio con velit
nostinci tion ut wis adigna conse feui
tatum iriusci essed magna acidunt

Tlačivo prihlášky a pokyny na vyplnenie
prihlášky do súťaže o ceny IYDE za rok
2009 nájdete TU (stiahnuť prihlášku).
Prihlášku je potrebné vyplniť
v anglickom jazyku a poslať poštou
alebo odovzdať osobne na adrese:

V prípade otázok, prosím, kontaktujte:
Katarína Martinková
katarina.martinkova@britishcouncil.sk
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