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    Pályázati adatlaP – dElFiN díj 2018 

 

           A pályázó adatai 

Pályázó neve:  

Címe:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Pályázati témakör:  

Vezető neve:  

Beosztása:  

E-mail címe:  

Kapcsolattartó neve:  

Beosztása:  

Telefonszáma:  

E-mail címe:  

 

Ezen adatlap hitelesítésével pályázó büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkozik arról, hogy 

▪ a pályázati adatlapon és a csatolt mellékletben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek és teljeskörűek.  

▪ a pályázatát a pályázati feltételek ismeretében, annak megfelelően készítette le, hozzájárul annak közzétételéhez. 

A pályázat benyújtásához szükséges: 

▪ a kitöltött pályázati adatlap 

▪ a pályázati témakör részletes kifejtése az egyes részekhez megadott terjedelemben (melléklet) 

A pályázati adatlap kitöltése során a pályázó kezelje kiemelt figyelemmel a tevékenységhez kapcsolódó smart, digitális 

megoldások bemutatását. 
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A pályázó bemutatása (max. 300 szó) 

 

 
A pályázóra vonatkozó információk: 

Felelős irányítás (0-5 pont) (max. 150 szó) 
Milyen irányítási modellt követ a szervezet és hogyan valósul meg ennek a gyakorlati alkalmazása, mennyire átlátható? 

 

Etikai megfelelés biztosítása (0-5 pont) (max. 150 szó) 
Hogyan biztosítja a szervezet a tisztességes üzleti magatartás, valamint a jogi és etikai normáknak való megfelelést? 

 

Környezeti teljesítmény (0-5 opnt) (max. 150 szó) 
Milyen környezeti mérőszámokat használ a szervezet és hogy követi ezek alakulását, milyen céljai vannak? 

 

Foglalkoztatási gyakorlat (0-5 pont) (max. 150 szó) 
Hogyan biztosítja a szervezet a diszkriminációmentességet, az egyenlő bánásmódot, a sokszínűséget? 

 

Szervezeti állampolgárság (0-5 pont) (max. 150 szó) 
A szervezet mint a társadalom része, hogyan járul hozzá a társadalmi célokhoz (önkéntes munka, adományozás, stb.) ? 
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Sokszínűség (0-5 pont) (max. 150 pont) 
Hogyan biztosítja a szervezet az egyenlő esélyeket és a sokszínűséget munkavállalói és ügyfelei számára? 

 

 
A pályázó szervezetre vonatkozó információk mind a 8 fenti szempont mentén kerüljenek bemutatásra. Ha valamelyik 
szempont nem kerül kifejtésre, arra a zsűri automatikusan 0 pontot ad. Amennyiben valamelyik szempont nem 
releváns az adott vállalatra vonatkozóan, akkor röviden kerüljön kifejtésre, hogy miért nem az. 
 
A választott témára vonatkozó adatok (max. 1500 szó) 

▪ A megoldás újszerűsége, jelentősége (0-10 pont)  
▪ A megoldás értékelése a digitalizáció (smart technológia) tükrében (0-10 pont) 
▪ A megoldás társadalmi dimenzióban elért teljesítménye (0-10 pont) 
▪ A megoldás gazdasági dimenzióban elért teljesítménye (0-10 pont) 
▪ A megoldás környezeti dimenzióban elért teljesítménye (0-10 pont) 
 

A választott témában mind a 5 fenti szempont mentén kerüljön bemutatásra a megoldás 

 

 


	Pályázó neve: 
	Címe: 
	Cégjegyzékszám: 
	Adószám: 
	Pályázati témakör: 
	Beosztása: 
	Email címe: 
	Kapcsolattartó neve: 
	Telefonszáma: 
	A pályázó bemutatása max 300 szó: 
	Milyen irányítási modellt követ a szervezet és hogyan valósul meg ennek a gyakorlati alkalmazása mennyire átlátható: 
	Hogyan biztosítja a szervezet a tisztességes üzleti magatartás valamint a jogi és etikai normáknak való megfelelést: 
	A szervezet mint a társadalom része hogyan járul hozzá a társadalmi célokhoz önkéntes munka adományozás stb: 
	A választott témában mind a 5 fenti szempont mentén kerüljön bemutatásra a megoldás: 
	Hogyan biztosítja a szervezet az egyenlő esélyeket és a sokszínűséget munkavállalói és ügyfelei számára: 
	Hogyan biztosítja a szervezet a diszkriminációmentességet, az egyenlő bánásmódot, a sokszínűséget: 
	Milyen környezeti mérőszámokat használ a szervezet és hogy követi ezek alakulását, milyen céljai vannak: 
	Vezető neve: 
	Beosztás: 
	Email cím: 


