2019 г.
Целта на Европейските награди за насърчаване на предприемачеството е да се
открият и да получат признание онези, които най-успешно насърчават
предприемачеството в Европа, служат за пример при прилагането на политика и
практики в тази област, повишават информираността за значимостта на
предприемачеството, насърчават и вдъхновяват бъдещи предприемачи.
Наградите са в шест категории:
•

Насърчаване на предприемаческия дух:
Присъжда се за инициативи на национално, регионално или местно ниво, които
насърчават предприемаческото мислене, особено сред младите хора и жените.

•

Инвестиране в придобиването на предприемачески умения:
Присъжда се за национални, регионални или местни инициативи за повишаване
на предприемаческите и управленските умения.

•

Подобряване на бизнес средата:
Присъжда се за новаторски политики на национално, регионално или местно
ниво, които насърчават създаването и развитието на предприятия, опростяване
на законодателните и административни процедури за бизнеса и прилагат
принципа „Мисли първо за малките!” в полза на малките и средни предприятия.

•

Подкрепа на интернационализирането на бизнеса:
Присъжда се за политики и инициативи, които насърчават предприятията на
национално, регионално или местно ниво, и по-специално малките и средни
предприятия, да се възползват в по-голяма степен от възможностите, които
предлагат пазарите както в Европейския съюз, така и извън него.

•

Подпомагане развитието на „зелени“ пазари и ефикасното
експлоатиране на ресурсите
Присъжда се за политики и инициативи на национално, регионално или местно
ниво, които подпомагат достъпа на МСП до „зелените“ пазари и спомагат да се
подобри тяхната ефикасност на ресурсите чрез, например, развитието и
приспособяването на „зелени“ умения, както и тяхното финансиране.

•

Награда за отговорно и интегриращо предприемачество:
Присъжда се за национални, регионални или местни инициативи от страна на
властите или публично/частни партньорства, които насърчават корпоративната
социална отговорност сред малките и средните предприятия. Също така, тази
категория награждава усилията за поощряване на предприемачеството сред
групите в неравностойно положение, като безработните, особено тези от дълго
време, законните емигранти, хора с недъзи или хора от етническите малцинства.

Голямата награда на журито може да бъде от която и да е категория и ще бъде
присъдена на кандидатурата, оценена като най-творческата и вдъхновяваща
предприемаческа инициатива в Европа.
Така че, ако сте представители на държавната, областната или местната власт, или
участвате в публично-частно партньорство в рамките на ЕС или асоциирани страни
в Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP), Исландия,
Норвегия, Сърбия и Турция и сте работили по успешна инициатива, която е
подпомогнала икономическото развитие на национално, регионално или местно
ниво, Ви призоваваме да участвате!
Подборът се осъществява на два етапа. Кандидатурите се разглеждат за
присъждане на европейските награди едва след като преминат първия кръг, който
се провежда на национално равнище. Високоуважавано жури ще определи
крайните победители, които ще бъдат обявени на церемонията по награждаването
през ноември 2019 г.
Изчерпателна информация за наградите можете да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotionawards/index_en.htm
Можете да научите повече за конкурса на национално равнище от лицето за връзка
във Вашата страна:
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