
The Mark

Predstavite svoje uspehe! 
Edinstvena priložnost za sodelovanje pri razvoju 
družbene odgovornosti podjetij v Evropi

2013 bo prvo leto, ko bo Evropa proslavila odličnost v družbeni 
odgovornosti podjetij skozi vseevropsko nagradno shemo. Posebna 
pozornost bo namenjena inovacijam z namenom spodbujanja 
podjetij pri ustvarjanju inovativnih rešitev za naslavljanje trajnostnih 
vprašanj.

S podporo Evropske komisije bosta CSR Europe in Business in the 
Community (BITC) vodila unikaten konzorcij 29 nacionalnih organizacij 
za izvedbo Evropske nagrade družbeno odgovornih podjetniških 
praks za partnerstva, inovacije in spremembe (European CSR 
Award Scheme for Partnerships, Innovation and Impact). 

Namen nagrade je: 

  povečati prepoznavnost najboljših praks na področju družbene 
odgovornosti in povečati zavedanje o pozitivnem vplivu, ki ga 
imajo lahko podjetja na družbo

   izpostaviti najboljše evropske večdeležniške projekte s 
področja družbene odgovornosti

   okrepiti izmenjavo najboljših praks v Evropi

   spodbuditi sodelovanje med podjetji in deležniki na področju 
družbene odgovornosti 

   ustvariti inovativne rešitve za naslavljanje trajnostnih izzivov

Za informacije o tem, kako lahko sodelujete v nagradnem 
natečaju, obiščite spletno stran   
www.mdos.si/eudopnagrada 

Kako se udeležiti - na naslednji strani  

Partnerji projekta
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Nova evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks omogoča 
enkratno priložnost za promocijo vaših partnerstev tako na nacionalnem kot 
evropskem nivoju. Ne glede na to, ali ste majhno oziroma srednje podjetje z 
enim partnerjem ali veliko podjetje, ki sodeluje z več deležniki, nas zanima, 
kako je vaše partnerstvo ustvarilo pozitivne družbene in poslovne spremembe.

Bodite vodilni v Evropi 
Proslavite odličnost, inovativnost in trajnost v 
družbeni odgovornosti

 
Za informacije o tem, kako lahko sodelujete v nagradnem natečaju, 
obiščite spletno stran  
www.mdos.si/eudopnagrada   

Pogoji prijave - na naslednji strani   

5 razlogov za prijavo
1  Pridobite priznanje kot vodilna organizacija na področju družbene odgovornosti

2 Povečajte svoj ugled in kredibilnost na nacionalni in evropski ravni

3  Predstavite inovativnost in zavezanost k trajnostnemu razvoju vaše organizacije

4  Izmenjujte najboljše prakse in vplivajte na razvoj družbene odgovornosti

5  Proslavite zmagovalna partnerstva na slavnostni podelitvi nagrad

Nagrado sestavljata 2 kategoriji

1. kategorija nagrade 
Partnerstva, ki vključujejo majhna in srednje velika podjetja

2. kategorija nagrade 
Partnerstva, ki vključujejo velika podjetja

Prijave bo ocenjevala skupina neodvisnih strokovnjakov 
s področja družbene odgovornosti iz gospodarstva in 
nevladnih organizacij
Nacionalni zmagovalci vsake kategorije bodo izbrani na podlagi pozitivnega učinka, ki so 
jih imeli njihovi večdeležniški projekti na družbo in podjetje. Žirija bo iskala inovativne in 
trajnostne pobude, ki se lahko učinkovito ponovijo.

Zmagovalci bodo slavili tako na nacionalni slovesnosti kot na skupni evropski podelitvi nagrad 
v Bruslju junija 2013, ki jo organizira Evropska komisija.

Na evropski slovesnosti bodo zmagovalci prejeli priznanje, podpisano s strani 
visokega predstavnika Evropske komisije.

Sodelovanje na natečaju za Evropsko nagrado družbeno 
odgovornih podjetniških praks za partnerstva, inovacije in 
spremembe je brezplačno.
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Pogoji prijave 

  Sodelujejo lahko večdeležniški projekti, ki vključujejo podjetje in enega ali 
več nepodjetniških partnerjev.

  Evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks je namenjena 
podjetjem v zasebnem sektorju.

  Socialna podjetja, prostovoljne organizacije ali organizacije javnega 
sektorja se ne morejo prijaviti na natečaj, vendar lahko sodelujejo kot 
partner podjetjem.

  Partnerstva morajo biti ustvarjena v zadnjih 5 letih.

  Podjetja lahko sodelujejo v eni od dveh kategorij - mala in srednja podjetja, 
ali velika podjetja.

  Prijave morajo vsebovati izjavo partnerja za preverjanje družbenih koristi.

  Vse prijave morajo biti predložene na predpisanih obrazcih, ki so dosegljivi na  
www.mdos.si/eudopnagrada.

  Prijave bo ocenila večdeležniška žirija, sestavljena iz neodvisnih 
strokovnjakov s področja družbene odgovornosti iz gospodarstva in 
nevladnih organizacij.

  Projekt Evropske nagrade družbeno odgovornih podjetniških 
praks bo potekal od 3. decembra 2012 do junija 2013. Za več 
informacij o časovnici projekta v posameznih državah obiščite 
www.europeancsrawards.eu.

Vse sodelujoče države - na naslednji strani   
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