Gyakori kérdések a Változásvezető díjjal kapcsolatban:
Kik jelölhetnek?
A jelölés történhet a szervezeten belülről, de kívülről, harmadik fél részéről is. Önjelölést is
elfogadunk.

Csak első számú vezető jelölhető?
Ennél a díjnál kifejezetten olyan vállalatvezetők, vagy Board tagok jelölését várjuk, akik a vállalat
egészének működésére hatással vannak, és a pandémia alatt hozott döntéseik jelentős befolyással
bírtak a vállalat működésére

Egy vállalat akár több jelölést is beküldhet ebben a kategóriában?
Nem, egy vállalat csak egy jelölést küldhet be a Változásvezető kategóriában egy adott évben.

Jelölhető ugyanaz a vezető, akit már előző évben jelöltünk?
Amennyiben nem nyert a kategóriában, akkor feltétlenül. Javasoljuk ebben az esetben az előző évi
pályázat kiegészítését.

Egy vállalat akár több kategóriában is pályázhat?
Igen, egy vállalat akár mindhárom kategóriában adhat be pályázatot.

Kézírással kitöltött jelölést is elfogadnak?
Nem, csak az elektronikusan kitöltött magyar nyelvű pályázati űrlap érvényes, amit a
http://bcsdh.hu/fenntarthato-jovoert-dij/ regisztrációs felületre kell feltölteni (feltöltési név:
jelöltvezetéknév_jelöltkeresztnév_vv_dij_2020.xls) 2020. augusztus 15. 23:59-ig.

Hova és meddig kell feltölteni a jelölést?
Az elektronikusan kitöltött magyar nyelvű pályázati űrlapot a http://bcsdh.hu/fenntarthato-jovoertdij/ regisztrációs felületre kell feltölteni (feltöltési név:
jelöltvezetéknév_jelöltkeresztnév_vv_dij_2020.xls) 2020. augusztus 15. 23:59-ig.

Mi az értékelés menete?
A zsűri tagjai a jelölteket egymástól függetlenül, önállóan értékelik. Az egyéni értékelő lapok alapján a
BCSDH összesíti a pontokat az egyes pályázatokra vonatkozóan, majd ezt az eredmény eljuttatja a
zsűri minden egyes tagjának. A zsűri az összesített pontok alapján állítja össze a döntőbe jutott
pályázatokat, amelyek közül egy közös egyeztetés során választja ki a díjazottakat.

Fontos ajánlást és CV-t csatolni a jelöléshez?
Az elbírálásnak nem feltétele, de nagyban segíti a zsűri munkáját. Egy jelöléshez maximum 3 ajánlás
csatolható (lehetőleg legyen közöttük külső is). A pályázatok értékelésekor kiemelt jelentősége van a
rendelkezésre bocsátott információk minőségének, megbízhatóságának, ezért érdemes törekedni
arra, hogy a jelöléshez kapcsolódó legfontosabb tények, állítások minél jobban bemutatásra
kerüljenek.

Kap a jelölő és a jelölt értesítést a beérkezett jelölésről?
A jelölők azonnali visszaigazolást kapnak a jelölés sikeres beküldéséről. A jelöltek a díjra történt
jelölésről nem értesítjük.

