Üzleti megoldás, üzleti modellváltás díj
Az Üzleti megoldás, üzleti modellváltás díj célja, hogy elismerje, és széles körben bemutassa azokat
az innovatív, akár a cég alaptevékenységtől eltérő tevékenység indítását célzó megoldásokat, üzleti
modellváltásokat, amelyek hozzájárulnak a Fenntartható fejlődési Célok eléréséhez vagy segítettek a
megváltozott helyzethez való alkalmazkodásban, a munkahelyek megőrzésében, illetve a gazdaság
újraindításában, fenntarthatóbb működtetésében.

A pályázati részvétel feltételei:
•

•
•

•
•
•
•

•

•

A pályázatban benyújtott üzleti megoldás illeszkedjen SDG-khez és/vagy kifejezetten a
járványhelyzet okozta kihívásokra adjon hosszú távon is működtethető, fenntartható
megoldást
Olyan üzleti megoldással lehet pályázni, amely jelenleg is fut vagy előző, illetve tárgyévben
lezárult (azaz 2020-ban vagy 2021-ben), de hatása hosszútávú.
Az olyan, a járványhelyzet előtt már tervezési vagy korai szakaszban lévő modellváltással,
tevékenységgel is lehet pályázni, amely a pandémia kapcsán egy, a szokásosnál jóval
gyorsabb idő alatt került implementálásra, bevezetésre.
A pályázatban bemutatott üzleti megoldással, üzleti modellváltással kapcsolatos állítások,
adatok igazolhatók legyenek.
A pályázaton bármely Magyarországon bejegyzett vállalat indulhat a hivatalos pályázati űrlap
kitöltésével és a megadott határidőig való beküldésével.
Egy vállalat akár több üzleti megoldással is pályázhat.
A díjazott pályázatokat a BCSDH üzleti megoldás formájában közzéteszi weboldalán az
eredményhirdetést követően, továbbá megjelenési lehetőséget biztosít a nyertes üzleti
megoldásnak
Az Üzleti megoldás, üzleti modellváltás díj esetében a pályázat az adminisztrációs díj (40.000
Ft + ÁFA) megfizetésével együtt érvényes, (melyet a pályázat beérkezése után megküldött
számla alapján utalhat át).
Az adminisztrációs költség befizetésével a pályázaton való részvétel mellett minden pályázó
vállalattól egy képviselő ingyenesen jogosult részt venni a BCSDH idei éves üzleti ebédjén,
amelyen a Fenntartható jövőért díj átadására is sor kerül.*

Pályázat beadásának módja:
•
•
•
•

A pályázat online formában tölthető ki a https://bcsdh.hu/uzleti-megoldas-kategoria/ linken.
Lehetőség van a kitöltés megszakítására, akár másik gépről történő folytatására is.
A végleges online pályázatok beküldési határideje: 2021. július 31. 23:59
Minden üzleti megoldásra külön pályázati űrlapot kell kitölteni
A beküldők a pályázat beérkezéséről visszaigazolást kapnak.

*Az esemény virtuálisan kerül megrendezésre, amennyiben az egészségügyi, biztonsági előírások az élőben
történő megrendezést nem teszik lehetővé

Kitöltési útmutató
A pályázatnál online formában kell kitölteni a pályázati lapot a szükséges adminisztratív és
statisztikai adatokkal együtt.
Az eredmények bemutatásánál használjon mérőszámokat, indikátorokat, ha vannak ilyenek.
Jelölje meg azt is, hogy melyik Fenntartható Fejlődési Célhoz (SDG) járul hozzá lokálisan az adott
üzleti megoldás - akár több is megjelölhető.
Az üzleti megoldás szükség esetén linkekkel, filmmel tehető érthetővé a zsűri számára. Itt akár egy
video bejegyzés linkje is lehet, ami kifejezetten ennek a pályázatnak a szóbeli kiegészítésére szolgál.

Az Üzleti modellváltás, üzleti megoldás Díj odaítélésének legfőbb szempontjai:
•

•

•
•

•
•
•

Hatásos?
o Relevánsan hozzájárul az SDG célok valamelyikéhez?
o A mérőszámok igazolják a program hatásosságát?
o valóban megoldást jelentett a pandémia kapcsán felmerült problémára és hosszú
távon is egy fenntartható modell vagy megoldás?
Mérhető?
o Hatása mérhető?
o Minőségi mérőszámok?
Túlmutat a „szokásos üzletmeneten”?
Innovatív, kreatív megoldás?
o Támaszkodik újfajta technológiákra, együttműködésekre, megközelítésekre?
o Progresszív? Innovatív megoldás?
Együttműködésekre épül?
Hosszabb távon is működtethető?
Fenntartható?

További információk a pályázattal kapcsolatban:
Márta Irén, ügyvezető igazgató BCSDH iren.marta@bcsdh.hu

