Kiíró
A verseny pályázat formában működik. A pályázatot a Gróf Széchenyi Család Alapítvány
indította. A pályázaton el lehet nyerni fődíjként Az Év Széchenyi Vállalkozása-díjat, mely
egy olyan tábla, amit a nyertes vállalkozás bármilyen felületén megjelentethet. A táblán
szerepel majd egy évszám is, 2015-ben a 2014-es évszám, mivel a vállalkozások 2014-es
teljesítményét 2015-ben lehet reálisan értékelni.
A díj társadalmi fővédnöke
Az Egyházasberzsenyi Berzsenyi család.
A díj személyi fővédnöke
Tarlós István, főpolgármester
Miért hoztuk létre a díjat?
Széchenyi István műveiben többször hangsúlyozza, hogy a magyar gazdaság
föllendülését nem külső körülmények megváltoztatásával, hanem az azokban rejlő
lehetőségek kiaknázásával, valós szükségleteknek a fogyasztók igényei szerint történő
kielégítésével lehet elérni. Mi, ma elő Széchenyiek tudjuk, hogy ez a 21. században sincs
másképp. Azt gondoljuk, hogy Széchenyi István módján gazdálkodók ma is szép számmal
vannak Magyarországon. Ezek a cégek és menedzserek azonban ritkán kapnak méltó
elismerést és kellő hírverést. Hogy ezen a helyzeten változtassunk, megalapítottuk az Év
Széchenyi Vállalkozása-díjat.
A díj bemutatása
A díj odaítélésénél a vállalkozások teljesítményeinek 3 területét vizsgáljuk. Így: a
termelékenységet, a társadalmi felelősségvállalást és az újítási készséget. A vállalatok
tevékenységét ezen a három területet külön is értékeljük és az egyes területek első
helyezettjeinek díszoklevelet adunk át, de Az Év Széchenyi Vállalkozása-díjat az kaphatja,
aki a három területen összességében a legjobb teljesítményt nyújtotta. A pályázathoz
tartozó honlapon lehetőség van közönségszavazásra is.
A pályázók köre
A pályázat nyilvános és meghívásos. A Gróf Széchenyi Család Alapítvány megpróbál 1030 olyan, többségében magyar tulajdonú céget elérni a pályázás hírével , amelyek
működése valamilyen módon kapcsolódik Gróf Széchenyi István munkásságához, s
ezeket a vállalatokat fölkéri a díjon való indulásra.
A pályázati díj
A pályázók nevezési díjat fizetnek az alapítványnak, mely adományként kerül
elszámolásra. A pályázati díj 300 000 forint.
A pályázatok értékelésének módszere

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány egy három tagú zsűrit kért fel a pályamunkák
értékelésére. A zsűri a vállalkozások mérlegéből és eredménykimutatásából származó,
illetve a cégek HR vezetőjétől bekért adatokból kiszámítja a termelékenységet. A pályázók
ezen kívül közvetlenül is átadnak a zsűrinek információkat, melyekből a zsűri értékelni
tudja az egyes pályázók társadalmi felelősségvállalás területén nyújtott teljesítményét. Az
innovációs aktivitás értékeléséhez szintén kérünk adatokat a cégektől, melyekből 3
mutatót számol ki a zsűri. Igyekeztünk olyan mutatókat alkalmazni, melyek lehetővé teszik
a különböző profilú és méretű vállalkozások összemérhetőségét.
Meddig lehet pályázni?
2015. június 30.

