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

LIDER ODPOWIEDZIALNOŚĆI SPOŁECZNEJ
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 ODPOWIEDZIALNOŚĆI SPOŁECZNEJ skierowana jest do przedsiębiorstw, które:
 wdrożyły działania w obszarze CSR,
 podejmują próby mierzenia wpływu CSR wobec poszczególnych grup interesariuszy,
 są zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,
 konsekwentnie realizują działania wspierające rodzinę oraz umożliwiające pracownikom zdrową
równowagę pomiędzy rozwojem zawodowym a realizowaniem siebie w życiu prywatnym,
 wspierają i wdrażają działania na rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza takie, które maja pozytywny
wpływ na otoczenie firmy,
 współpracują w obszarze CSR z organizacjami pozarządowymi.

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 na CSR

2

Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy 2019

AUTOPREZENTACJA - UZASADNIENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
(Proszę o zwięzłe przedstawienie historii sukcesu przedsiębiorstwa jako LIDERA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ, krótko opisać
strategię CSR firmy, najważniejsze projekty CSR w firmie w ciągu ostatnich 3 lat oraz opisać jaka rola CSR w strategii firmy, uwzględniając
założenia przedstawione w opisie kategorii konkursowej)
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POSIADANE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, CERTYFIKATY w danej kategorii
(podać nazwę i rok przyznania nagrody/wyróżnienia – ostatnie 3 lata)

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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