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LAUDATIO:
Ing. Igor Chovan viac ako tridsať rokov z pozície výskumného pracovníka, riadiaceho pracovníka
decíznej sféry pre oblasť vedy a techniky až po súčasné obdobie konzultanta Zväzu priemyselných
výskumných a vývojových organizácií aktívne obhajuje a popularizuje postavenie a výsledky
priemyselného výskumu a vývoja a to tak v samotnej odbornej komunite, ako i pre širokú
užívateľskú a laickú verejnosť.
V rokoch 2006 - 2009 koordinoval projekt APVV LPP-0262-06 „Návrh systému prípravy,
zhromažďovania a propagácie informácií o výsledkoch VaV v hospodárskej tlači“ zameraný na
popularizáciu výsledkov výskumu a vývoja v aplikačnej praxi. Bolo vydaných 17 príloh „Výskum
– Vývoj – Inovácie“ v pravidelných intervaloch v Hospodárskych novinách, prezentujúcich
realizované výsledky výskumu a vývoja v hospodárskej sfére. Tým sa vytvorila prvá informačná
báza pre manažérov i širšiu odbornú a laickú verejnosť o využiteľnosti výsledkov výskumu
a vývoja financovaného z verejných zdrojov na Slovensku.
V rokoch 2016 - 2017 sa Ing. Chovan podieľal na príprave a vydaní publikácie „25 rokov podpory
vedy, výskumu a inovácií na Slovensku“. Publikácia pre odbornú a laickú verejnosť analyzuje
systém vedy a techniky na Slovensku za posledných 25 rokov. Významný je jeho príspevok na
popularizácii uplatňovania nových nástrojov podpory inovačného rozvoja v podnikateľskom
sektore a službách. Na základe poznatkov zo zahraničia sa aktívne pričinil o zriadenie Inovačného
fondu v rezorte ministerstva hospodárstva, ako prvého fondu na podporu VaV formou návratného
financovania. Priebežnou popularizáciou poslania fondu medzi podnikateľskou komunitou sa
podarilo podporiť viac ako 40 inovačných projektov za dvadsať rokov jeho existencie.
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