2019
Euroopa ettevõtluse edendamise auhinnad selgitavad välja ja tunnustavad kõige
edukamaid ettevõtete ja ettevõtluse edendajaid üle Euroopa, tutvustavad parimaid
ettevõtluse edendamise näiteid ja praktikaid, tõstavad teadlikkust ettevõtluse poolt
loodavate väärtuste kohta ja julgustavad ning innustavad võimalikke ettevõtjaid.
Auhindu antakse välja kuues kategoorias:
•

Auhind ettevõtlusvaimu edendamise eest
tunnustatakse riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil võetud algatusi, mis
edendavad loovust, uuenduslikkust ja riskivalmidust toetavat ettevõtluskultuuri ning hoiakut eriti just noorte ja naiste hulgas.

•

Auhind ettevõtlusalastesse oskustesse investeerimise eest
tunnustatakse algatusi piirkondlikul või kohalikul tasandil,
ettevõtlusoskuseid ja juhtimisoskuseid.

•

Auhind ettevõtluskeskkonna parandamise eest
tunnustatakse riiklikke, piirkondlikke
või kohalikke uuenduslikke tegevuskavasid
ärikeskkonna edendamiseks, mis toetavad ettevõtete käivitamist ja kasvu,
lihtsustavad juriidilisi ja administratiivseid protseduure ja rakendavat põhimõtet
„Mõtle esmalt väiksele“ eelkõige väikeste ja keskmiste ettevõtete toetamiseks.

•

Auhind ettevõtluse rahvusvahelistumise toetamise eest
tunnustatakse tegevuskavasid ja algatusi, mis julgustavad ettevõtlust riiklikul,
piirkondlikul või kohalikul tasandil, eriti väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid,
saama suuremat kasu nii Euroopa Liidu kui ka välisturgude poolt pakutavatest
võimalustest.

•

Roheliste turgude ja ressursside kasutamise arengu toetamine
tunnustatakse riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi algatusi, mis toetavad väikeste
ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu rohelistele turgudele ning aitavad neil
täiustada oma ressursside kasutust, näiteks roheliste oskuste arendamise ja
sobitamise ning rahastamise abil.

•

Auhind vastutustundliku ja kaasava ettevõtluse eest
tunnustatakse ametivõimude või avalike/erapartnerlusteriiklikke, piirkondlikke või
kohalikke algatusi, mis edendavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtete hulgas
sotsiaalset vastutustunnet. Selle kategooriaga tunnustatakse ka pingutusi, mida on
tehtud ettevõtluse edendamiseks ebasoodsas olukorras ühiskonnarühmade (nt töötud,
eriti pikaks ajaks tööturult kõrvale jäänud, seaduslikud ümberasujad, puuetega
inimesed
või
etnilistesse
vähemusgruppidesse
kuuluvad
isikud)
seas.

mis

parandavad

Žürii peaauhind võib olla mis tahes kategooriast ja kuulub nominendile, kellel on kõige
loovam ja inspireerivam ettevõtluse edendamise algatus Euroopas.
Kui esindate riiklikku, piirkondlikku või kohaliku asutust või avaliku ning erasektori
koostööprojekti Euroopa Liidust või kandidaatriikidest Konkurentsivõime ja uuendustegevuse
raamprogrammist (CIP)Islandilt, Serbiast või Türgist ja olete töötanud eduka algatusega, mis
on elavdanud majandust kas riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil, olete oodatud
osalema!
Konkursil on kaks valikuetappi. Euroopa ettevõtluse edendamise auhindade nominendiks on
võimalik saada ainult siis, kui läbitud on esmane riiklikul tasandil toimuv konkurss.
Kõrgetasemeline žürii valib lõplikud võitjad, kes avalikustatakse autasustamistseremoonial
2019. aasta novembris.
Täielikku infot auhindade kohta vt:

Küsige riikliku konkursi kohta lähemat infot oma riiklikult kontaktisikult:
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10122 Tallinn
Tel:
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Email:
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