Formularz zgłoszeniowy do konkursu o Nagrodę Pomorską „GRYF GOSPODARCZY 2019”
w kategorii

LIDER INWESTYCJI
Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy Biura Konkursu prp@pomorskie.eu najpóźniej do
15.07.2019 r. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane zwrotnym mailem.
W przypadku nie otrzymania potwierdzenia w ciągu 2 dni roboczych należy skontaktować się z Biurem Konkursu
pod nr tel. (58) 32 68 123; (58) 32 68 300 lub e-mail: prp@pomorskie.eu
Nr zgłoszenia

Data wpływu

Opis kategorii konkursowej
Kategoria LIDER INWESTYCJI skierowana jest do przedsiębiorstw, których działalność inwestycyjna
wyróżnia:
 szeroka wizja rozwoju firmy i otoczenia,
 odwaga w podejmowaniu strategicznych decyzji,
 wartość dodana wynikająca z podjętych decyzji inwestycyjnych, zwłaszcza ich wpływ na rozwój
gospodarczy otoczenia,
 współpraca z kooperantami i podwykonawcami,
 współpracą z lokalnymi samorządami.

INFORMACJE O KANDYDACIE DO NAGRODY

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Dane adresowe:
Ulica i nr
Kod pocztowy i miasto
Telefon
Firmowy adres e-mail (aktywny)
Adres www
Imię i nazwisko osoby kontaktowej wypełniającej
zgłoszenie
Telefon osoby kontaktowej wypełniającej zgłoszenie
Adres e-mail osoby kontaktowej wypełniającej
zgłoszenie
Nr KRS
Nr ewidencji gospodarczej (REGON)
Rok założenia działalności
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Rodzaj przedsiębiorstwa:
□ produkcyjny

□ handlowy

□ usługowy

□ inny ……………….

2016

2017

2018

Przychody (w złotych)
Zysk (+) / strata (-)
na działalności operacyjnej (w złotych)
Liczba osób zatrudnionych na koniec roku
(wszystkie formy zatrudnienia, w tym umowa zlecenie)

Nakłady inwestycyjne
Liczba nowopowstałych w wyniku inwestycji
miejsc pracy
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AUTOPREZENTACJA - UZASADNIENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
(Proszę o zwięzłe przedstawienie historii sukcesu przedsiębiorstwa jako LIDERA INWESTYCJI, uwzględniając założenia przedstawione
w opisie kategorii konkursowej)
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POSIADANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA w danej kategorii
(podać nazwę i rok przyznania nagrody/wyróżnienia)

Lista załączników:
1. Oświadczenie kandydata do nagrody „GRYF GOSPODARCZY 2019” (obowiązkowo)
2. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (obowiązkowo w przypadku
jednoosobowej działalności gospodarczej niezarejestrowanej w KRS).
3. Rekomendacje klientów, np. kontrahentów, dostawców firmy (opcjonalnie)
4. Rekomendacje organizacji samorządu gospodarczego lub instytucji otoczenia biznesu (opcjonalnie)
5.

Logotyp firmy oraz min. 3 zdjęcia charakteryzujące firmę (siedziba, produkt, realizacja itp.) –
(obowiązkowo – na potrzeby promocji konkursu i finalistów konkursu)

PODMIOT DOKONUJĄCY ZGŁOSZENIA
(wypełnić w przypadku, gdy zgłoszenie do konkursu jest dokonywane nie przez przedsiębiorstwo, a przez inny podmiot, tj. organizację
skupiającą przedsiębiorców lub instytucję otoczenia biznesu)

Nazwa podmiotu dokonującego
zgłoszenia w imieniu przedsiębiorstwa
Imię i Nazwisko (osoby wypełniającej zgłoszenie)

Telefon (osoby wypełniającej zgłoszenie)

Adres e-mail (osoby wypełniającej zgłoszenie)
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