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Brandskyddsfonden utlyser

Brandskyddsfondens innovationspris 2021
Brandskyddsfondens innovationspris delas ut årligen för viktiga innovationer relaterade till
räddningsväsendet.
Syftet med priset är att
▪

uppmuntra företag, sammanslutningar, personal inom räddningsbranschen och enskilda
personer att utveckla nya, effektivare och säkrare anordningar, tillvägagångssätt och
arbetsmetoder samt

▪

förbättra räddningsbranschens synlighet och uppskattning i samhället

Priset kan beviljas en innovation som utarbetats av ett företag, en sammanslutning eller en enskild
person och som avsevärt har främjat ovan nämnda mål. Priset är inte ett pris för livsverk.
En innovation kan vara
▪

en apparat, ett redskap eller en maskin

▪

en arbetsmetod

▪

ett tillvägagångssätt

▪

en annan motsvarande ny uppfinning

som främjar eller effektiviserar arbetet för att förebygga eldsvådor eller räddningsverkets eller
brandkårens verksamhet. Priset beviljas inte för innovationer som hänför sig till prehospital
akutsjukvård, första insatsen eller oljebekämpning.
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Priset består av ett penningpris och ett diplom eller något annat minnesföremål. Prissumman är
sammanlagt högst 30 000 euro. Priset är skattefri inkomst för mottagaren (skattestyrelsens
utlåtande 254/31/2007). Prissumman har höjts, vilket gör det möjligt att dela ut ett större
penningpris eller att fördela priset mellan flera innovationsförslag.
Alla privatpersoner och sammanslutningar kan lämna in förslag till pristagare. Ett förslag till
pristagare är fritt formulerat, men det ska innehålla åtminstone innovationens namn och alla
upphovsmäns kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress). Ansökan ska
dessutom innehålla ett sammandrag på cirka en halv sida av projektet samt en mer omfattande
beskrivning av innovationen med eventuella bilder/testresultat eller annat observationsmaterial,
en motivering till varför innovationen är viktig med tanke på förebyggandet av olyckor eller
räddningsverksamheten samt kontaktuppgifterna för den som sänder förslaget. De inlämnade
förslagen och bilagorna till dem återsänds inte.
De inlämnade förslagen med bilagor är offentliga. Alla rättigheter till innovationen och
utnyttjandet av den blir hos upphovsmannen. Det är möjligt att inkludera videomaterial i
innovationsförslaget. Videomaterialet ska skickas till fonden t.ex. på minnessticka eller som en
länk till en dold YouTube-video.
I fonden har vi gjort videor om innovationspriserna 2015–2019. Videorna kan ses på följande
adresser
https://www.youtube.com/watch?v=-2IYWLVvLyM
https://www.youtube.com/watch?v=D9Xg_rSvcco
https://www.youtube.com/watch?v=HrIishcEd6o
https://www.youtube.com/watch?v=r2lwl61LH_Y
https://www.youtube.com/watch?v=2VFXyVF9m50
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Brandskyddsfondens styrelse väljer pristagaren på framställning av juryn. Det är också möjligt att
priset inte delas ut om det inte finns tillräckligt förtjänstfulla förslag. Pristagaren offentliggörs
hösten 2021 vid Räddningsväsendets aktualitetsseminarium. De som kommer att belönas
informeras om priset senast den 15 juni 2021.
Förslagen till pristagare ska lämnas till Brandskyddsfonden senast den 31 mars 2021. Förslagen
skickas till Brandskyddsfonden per e-post psr@intermin.fi. I e-postmeddelandets rubrikfält skrivs
"Förslag till innovationspristagare 2021" och namnet på innovationen.
Vid behov kan tilläggsmaterial till förslaget också skickas per post till adressen
Brandskyddsfonden, Inrikesministeriets registratorskontor, PB 26, 00023 Statsrådet. Kuvertet
märks med "Komplettering av ett förslag till innovationspristagare 2021". I undantagsfall kan
kompletteringen också lämnas in till statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2B,
Helsingfors (enligt överenskommelse).
Frågor besvaras av Brandskyddsfondens sekretariat, e-post psr@intermin.fi samt Johanna Herrala,
generalsekreterare, e-post johanna.herrala@intermin.fi, tfn 0295 488 460 och Ira Nikoskinen,
specialsakkunnig, ira.nikoskinen@intermin.fi, tfn 0295 488 285.
De viktigaste aktörerna inom branschen informeras per e-post om Brandskyddsfondens
innovationspris, och meddelandet publiceras på fondens webbplats på adressen.

Helsingfors 28.10.2020
Brandskyddsfondens styrelse
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