
Zapojte svou firmu do vytváření 
společenské odpovědnosti v Evropě.
Představte svůj úspěšný CSR projekt.

V roce 2013 proběhne první ročník evropských cen za společenskou odpovědnost 
European CSR Award. 

Soutěž se zaměří na ocenění partnerských CSR projektů mezi podnikem a institucí 
z nepodnikatelského sektoru. Na projekty, které díky spolupráci a inovativnímu 
řešení pozitivně ovlivňují téma trvalé udržitelnosti.

European CSR Award pořádají organizace CSR Europe a Business in the Community 
za podpory Evropské komise. Soutěž proběhne v 28 zemích a ocení projekty za 
společenskou odpovědnost, inovativní přístup a společenský dopad. Národním 
partnerem a organizátorem cen v České republice je platforma Byznys pro 
společnost. 

Cílem udělovaných ocenění je:

  Zviditelnit vynikající výsledky v oblasti CSR na národní  
i celoevropské úrovni.

  Zvýšit povědomí o pozitivní roli, kterou podniky mohou hrát  
ve společnosti.

  Představit a ocenit nejlepší evropské CSR projekty.

  Výměna nejlepších příkladů z praxe v rámci Evropy.

  Motivovat ke spolupráci v oblasti společenské odpovědnosti  
a trvalé udržitelnosti.

Informace o tom, jak se do soutěže přihlásit, naleznete na www.eucsraward.cz. 
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Inspirujte svým příkladem ostatní 
evropské firmy.
Představte své úspěšné projekty v oblasti společenské 
odpovědnosti, inovativní přístup a hodnoty trvalé 
udržitelnosti.

European CSR Award je příležitostí k propagaci vašich partnerských 
CSR projektů na národní i mezinárodní úrovni. Není důležité, zda 
jste malá, střední nebo velká firma. Se svým projektem se soutěže 
může účastnit každý.

5 důvodů, proč se do soutěže přihlásit 

1.  Máte se čím pochlubit, představte váš zajímavý CSR projekt, stačí jej jen přihlásit.

2.  CSR přístup vaší společnosti a její důvěryhodnost se zviditelní na národní i evropské úrovni. 

3.  Ukážete to nejlepší z inovativních řešení, kterými váš podnik přispívá k trvalé udržitelnosti.

4.  Vyměníte si zkušenosti na nejlepších příkladech z praxe a podpoříte rozvoj CSR přístupu na 
celoevropské úrovni.

5.  Máte šanci získat ocenění, které podtrhne význam vašich CSR strategií a projektů v očích vašich 
zaměstnanců, dodavatelů a dalších zájmových skupin.

Na národní úrovni budou hodnoceny dvě kategorie
Kategorie 1
Partnerství malých a středně velkých podniků (SME)

Kategorie 2
Partnerství velkých společností

Přihlášky bude hodnotit porota, v níž zasednou nezávislé osoby, které 
se zabývají problematikou CSR v podnikatelských i nepodnikatelských 
subjektech. 
Výherci národních kol budou vybíráni podle toho, jaká pozitiva jejich projekty přináší 
a jak ovlivňují celospolečenský vývoj a hodnoty v podnikání. 

Každá země vyhlásí vítěze ve dvou kategoriích, kteří budou oceněni na národní 
slavnostní akci. Ocenění všech národních vítězů CSR European Award se uskuteční 
v červnu 2013 v Bruselu.



Na slavnostním vyhlášení v Bruselu budou vítězům 
předána osvědčení s podpisy předních představitelů 
Evropské komise. 

Účast v soutěži je bezplatná. 

Podmínky účasti:

  Nevládní neziskové organizace a organizace zastupující veřejný sektor se soutěže 
přímo zúčastnit nemohou, ale mohou být partnerem zúčastněných podniků. 

  Pro projekty jsou připraveny dvě kategorie: pro velké podniky a pro malé 
a střední podniky. 

  Soutěž bude probíhat dvoukolově, finalisté postupující do druhého kola budou 
muset formálně doložit partnerství s nekomerčním subjektem a společenský 
přínos projektu.

  Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře, který je součástí webových 
stránek www.eucsraward.cz.

  Přihlášky bude hodnotit komise složená ze zástupců podnikatelského 
i nepodnikatelského sektoru.

  Projekt European CSR Award bude probíhat od 3. prosince 2012 do června 
2013, kdy proběhne slavnostní vyhlášení vítězů v Bruselu. 

  Uzávěrka přihlášek projektů v národním kole je 28. února 2013.

  Více informací o soutěži naleznete na www.eucsraward.cz.

  Do soutěže European CSR Award se mohou přihlásit velké i malé podniky ze 
soukromého sektoru. 

  Přihlásit se mohou pouze partnerské projekty komerčních firem s alespoň jedním 
nepodnikatelským partnerem (např. nevládní neziskové organizace, organizace 
z veřejného sektoru, školy, nemocnice).

  Partnerské projekty musí být vytvořeny v uplynulých pěti letech.
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