
Споделете вашите успехи! 
Как изглежда днес корпоративната 
социална отговорност в Европа зависи от вас!

 

За повече информация посетете

www.europeancsrawards.eu

През 2013 г. стартира общоевропейска инициатива за 
насърчаване на сътрудничеството в областта на корпора-
тивната социална отговорност (КСО). Тя ще отличи успеш-
ните партньорства между бизнеса и организации от 
нестопанския сектор – неправителствени, образователни, 
културни, научни и социални организации и публични 
институции.

Конкурсът „Европейски КСО отличия – вдъхновяващи 
партньорства за иновации и промяна” се организира  в 29 
страни, с подкрепата  на  Европейската комисия.

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е 
националният партньор на инициативата, която цели:

да популяризира градивната роля, която бизнесът има в 
обществото;

да сподели вдъхновяващи примери за партньорство в 
областта на КСО;

да представи новаторски решения за справяне с 
актуални обществени и екологични проблеми.

да насърчи споделянето на добри КСО практики през 
границите на Европа;

да подкрепи сътрудничеството в полза на обществото 
между бизнеса и организациите с нестопанска цел;

да покаже българския принос в развитието на КСО.

  

   

   

   

   

„Тези нови награди ще отличат авангардните 
постижения на европейските компании в 
областта на корпоративната социална 
отговорност. Те ще направят по-видими 
някои от скритите шампиони, особено по-
малките предприятия, които инвестират в 
иновативни партньорства, за да увеличат 
максимално своето положително влияние 
върху обществото. КСО е част от формулата 
за конкурентоспособна, иновативна и 
социална Европа.” 

Антонио Тайани, 
Заместник-председател 

на Европейската Комисия

„Ние, членовете на БМГД, търсим да отличим 
успешни модели на проекти, реализирани от 
служителите и клиентите на една компания. 
Вярвам, че така получената оценка на 
компанията ще бъде повод за гордост на 
всички служители на отличените фирми. 
Смисълът на наградите е в това децата и 
родителите ти да се гордеят с теб, колегите 
и партньорите да те уважават.”  

Сашо Дончев,
Председател на НС на БМГД на ООН
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5  причини да участвате:

I категория:
Партньорски проекти на малки и средни предприятия

 

Партньорски проекти на големи предприятия

Няма такса за участие в конкурса.

Ви дават възможност да споделите на национално и европейско ниво 
своите успешни партньорства в областта на КСО. Независимо дали сте 
малко, средно или голямо предприятие,  дали сте млада компания или 
организация с традиции, дали работите с един или повече партньори, 
разкажете как вашите обединени усилия са допринесли за положителна 
промяна в обществото.

Европейските КСО отличия - 
вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна

Покажете българските примери 
на социална отговорност в Европа!

Можете да участвате в една от двете категории 
според мащаба на Вашата фирма:

IІ категория:

Повече за конкурса и формуляр за кандидатстване 

можете да намерите на адрес:

www.unglobalcompact.bg/euawards

Победителите на национално ниво ще бъдат тържествено отличени 
в България и ще представят страната на общоевропейска церемония 
през юни 2013 г. На официалното събитие в Брюксел ще им бъдат 
връчени сертификати, подписани от високопоставен представител 
на Европейската комисия.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани и оценени според правила, разработени 
от Европейската комисия и приложими във всички страни-участнички. Процедурата 
включва два етапа: оценка от екип от независими КСО експерти 

и събеседване на финалистите с журито пред публика. За всяка от двете 
категории ще бъде излъчен национален победител. Журито ще оценява 
положителното въздействие на проектите върху компанията и обществото; 
новаторството и възможностите за многократно прилагане; ефикасността и 
качеството на изпълнение.

и публично 
гласуване 

1.

2.

3.

4.

5.

За да получите европейско признание за своята креативност и успешно 
партньорство в КСО и да бъдете отличени от Европейската комисия.

За да утвърдите Вашето добро име в България и Европа.

За да споделите иновативността на Вашата компания и ангажираността й към 
устойчивото развитие сред съмишленици.

За да обмените добри практики, научите нови идеи и намерите нови партньори 
за развитие на социално отговорни проекти.

За да допринесете за споделена визия за развитие и отговорната роля на бизнеса.
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Условия за участие:

Европейските КСО отличия са насочени към фирми от частния сектор.

Организации от нестопанския сектор – неправителствени, 
образователни, културни, научни и социални, както и  публичните 
институции, могат да участват като партньори.

Приемат се кандидатури, както от малки и средни предприятия, така 
и от големи компании.

Проектите трябва да са насочени към множество заинтересовани 
страни и да са реализирани от бизнеса в сътрудничество с един или 
повече партньори.

Партньорствата трябва да са реализирани през последните 5 години.

Кандидатурите 

Участието в конкурса се осъществява чрез попълване на формуляр и 
изпращането му на адрес 

трябва да включват декларация от партньора, в която 
детайлно са описани ползите за обществото, които са постигнали 
проектите

apply@unglobalcompact.bg

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани и оценени според 
правила, разработени от Европейската комисия и приложими във 
всички страни-участнички

Краен срок за участие в Европейските КСО отличия - вдъхновяващи 
партньорства за иновации и промяна - 1.03.2013 г.
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