Gyakori kérdések az Üzleti modellváltás, üzleti megoldás díjjal kapcsolatban:
Kik pályázhatnak?
A pályázaton bármely Magyarországon bejegyzett vállalat indulhat a hivatalos pályázati űrlap
kitöltésével és a megadott határidőig való beküldésével, valamint az adminisztrációs díj befizetésével.

Csak a 4 alkategóriában lehet pályázatot beküldeni?
Igen, csak az alábbi 4 kategóriában várjuk a pályázatokat:
•
•
•
•

Körforgásos gazdaság
Klímavédelem és adaptáció
Biodiverzitás megőrzése és helyreállítása
Fenntarthatósági szemléletformáló program

Csak olyan üzleti modellváltással, üzleti megoldással lehet pályázni, amelyik még most is
fut?
Olyan üzleti megoldással, illetve olyan üzleti modellváltással lehet pályázni, amely jelenleg is fut vagy
előző, illetve tárgyévben lezárult, de hatása hosszútávú.

Egy vállalat akár több pályázatot is beküldhet ebben a kategóriában?
Igen, egy vállalat akár több üzleti modellváltással, üzleti megoldással is pályázhat. De mindegyikre
külön pályázati űrlapot kell kitölteni

Egy vállalat akár több kategóriában is pályázhat a Fenntartható jövőért díjon belül?
Igen, egy vállalat akár mindegyik kategóriában adhat be pályázatot.

Hova és meddig kell feltölteni a jelölést?
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: 2022. július 31. 23:59

Fontos, hogy az üzleti megoldás eredménye igazolható legyen?
Igen, ez az egyik kiemelt értékelési szempont. Fontos, hogy a pályázatban bemutatott üzleti
megoldással kapcsolatos állítások, adatok igazolhatók legyenek. Az eredmények bemutatásánál
használjon mérőszámokat, indikátorokat.

Mi történik, ha túl összetett a megoldás ahhoz, hogy az 2000 karakteres korlátba beférjen?
Az üzleti megoldás szükség esetén linkekkel, filmmel tehető érthetővé a szűri számára. Itt akár egy
video bejegyzés linkje is lehet, ami kifejezetten ennek a pályázatnak a szóbeli kiegészítésére szolgál.

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.

Hogyan kell megfizetni az adminisztrációs díjat?
Az Üzleti megoldás 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.*
Kap a pályázó vállalat értesítést a beérkezett pályázatról?
A beküldő személy a pályázat beérkezéséről írásos visszaigazolást kap.

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

