Pályázati szabályzat
1. A helyi vállalkozói díjak célja
Pápa és térsége jövőjének legnagyobb feladatát a képzett szakemberek megtartása jelenti, mivel a
helyi vállalkozások munkahely-teremtő beruházásait, új munkáltató letelepedését gátolja a
rendelkezésre álló munkaerő hiánya. Az alacsony munkanélküliségi ráta mellett az elvándorlás, a
lakosság elöregedése is problémát okoz a térségben. Ennek megoldása érdekében számos
elvárásnak kell megfelelnie: versenyképes jövedelem mellett minőségi munkafeltételek biztosítása,
megfizethető és vonzó lakások, gazdag kulturális kínálat és szórakozási lehetőségek, magas
színvonalú szolgáltatások, gyors, jó minőségű és megfizethető helyi közlekedés. Ezen tényezők,
melyek befolyásolják őket döntésük meghozatalában. Annak érdekében tehát, hogy Pápa „élhető
város”, illetve a járás élhető térség legyen, ki kell alakítani olyan gyakorlatias helyi stratégiát, amely
megalapozza a szakemberek megtartását, illetve vonzását.
Ennek egyik eleme lesz a járásban működő vállalkozások számára alapított éves vándordíj
odaítélése és a pályázati eredmények kommunikációja. A díj egyrészt ösztönző lesz a vállalkozások
számára, másrészt cél a munkáltatók megismertetése is a potenciális munkavállalókkal és vonzóvá
tétele a munkahelyek megtartásának segítése érdekében.

2. A lehetséges pályázói kör
A díjra pályázó, illetve a jelölt Pápa Város és annak Járási körzetében működő vállalkozás lehet,
függetlenül a társaság profit orientáltságától és méretétől.

3. A pályázat benyújtása
A pályázatokat a megadott, az adott kategóriának megfelelő adatalapot kitöltve szerkeszthető,
valamint – az aláírt példányt – szkennelt verzióban szükséges benyújtani a paktum@papa.hu e-mail
címre. A határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

4. A díj adományozásának szempontjai
A díj minden évben három kategóriában kerül meghirdetésre:
o Az Év Társadalom Iránt Elkötelezett Vállalkozása
o Az Év Esélyegyenlőség Iránt Elkötelezett Vállalkozása
o Az Év Együttműködő Vállalkozása
Egy vállalkozás több kategóriában is benyújthat pályázatot.

5. Díjazási és kiválasztási feltételek
Miután egy jelölés vagy pályázat alkalmasnak minősült az adott kategória kiválasztási kritériumai
alapján kerül elbírálásra, valamint összehasonlításra ugyanazon kategóriában benyújtott
pályázatokkal.
5.1.

Alkalmassági feltételek vizsgálata
Alkalmassági kérdések

Igen

Nem

A pályázat határidő előtt
benyújtásra került
A pályázati jelentkezési lap
hivatalosan aláírásra került
A jelölt a szabályzat célterületéről
került ki, területi illetékességgel
rendelkező pályázó

5.2.

Kiválasztási feltételek (Az Év Társadalom Iránt Elkötelezett Vállalkozása)
Kiválasztási kérdések

Legmagasabb pontszám

Környezettudatossági intézkedések

15 pont

-az intézkedési terület széleskörűsége
-megvalósított intézkedések száma
- érintettek száma
Közösség fejlesztő programok
-

15 pont

a programok által lefedett területek
a programokba bevontak száma
a programok hatása a közösségre

Társadalmi elköteleződés helyi hatásai
-

mekkora hatást váltott ki
- mennyire tekinthető sikeresnek
- milyen előnyei származnak ebből
helyi társadalomnak

20 pont

5.3.

Kiválasztási feltételek (Az Év Esélyegyenlőség Iránt Elkötelezett Vállalkozása)
Kiválasztási kérdések

Legmagasabb pontszám

Az esélyegyenlőségi intézkedések jellege

25 pont

-

az egyenlőtlenségek enyhítését
célzó intézkedések száma
az intézkedésekben érintettek
száma

Esélyegyenlőségi intézkedések helyi hatásai

25 pont

-

mekkora hatást váltottak ki az
intézkedések?
- mennyire tekinthető sikeresnek
- milyen előnyei származnak ebből
helyi társadalomnak

5.4.

Kiválasztási feltételek (Az Év Együttműködő Vállalkozása)
Kiválasztási kérdések

Legmagasabb pontszám

Önkormányzati és civil szektorral való
együttműködések

25 pont

-

az együttműködési területek
száma
az együttműködő szervezetek
száma
az együttműködések mélysége

Együttműködések helyi hatásai

25 pont

-

-

az együttműködések sikeressége,
hatása
az együttműködések fenntarthatósága,
kiterjeszthetősége

Valamennyi kategóriában a legmagasabb összpontszámot elérő nevezés minősül győztesnek.

6. A díj leírása
A díjazott az Alapító által készített az adott kategória elnevezésű oklevelét és az adott díj kategória
elnevezésű vándor emlékplakettjét kapja, az utóbbit egy évig birtokolja. Az emlékplakett átadása a
következő év díjátadó ünnepségén az adott év kategória győztesét illeti. A díjazott pénzjutalomban
nem részesül.

7. A díj adományozás rendje, menete
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o

o

A díj minden évben három kategóriában kerül kiadásra
A díj kategóriánként egy oklevéllel jár.
Az átadás ünnepélyes alkalmat jelent, melynek időpontját az Alapító határozza meg. Az
eredmény kihirdetésével egy időben teszi közzé az ünnepélyes átadás idejét.
A díjak odaítélésére önálló pályázat alapján kerül sor.
A pályázat benyújtási határidejét, a benyújtás módját az Alapító a www.papaipaktum.hu
oldalon teszi közzé.
A pályázatok elbírálását egy háromtagú Értékelő Bizottság végzi el, melynek tagjainak
kiválasztásáról határozatlan időtartamra az Alapító dönt, ilyen jellegű döntés hiányában a
foglalkoztatási paktum Irányító Csoportja látja el a feladatot.
Az értékelő Bizottság tagjait munkájukért díjazás nem illeti.
Minden kategóriában egy díjazott kerül kiválasztásra
Az Értékelő Bizottság döntését szótöbbséggel hozza meg. A Bizottság döntése végleges.
Az Értékelő Bizottság dönthet úgy, hogy valamelyik díjat nem adja ki, ha úgy ítéli meg,
hogy a nevezések minősége nem kielégítő.
A kiválasztási bizottság dönthet úgy, hogy egy pályázót, amelyik a saját megpályázott
kategóriájában nem nyert, de valamilyen területen kimagaslót alkotott, azt Különdíjban
részesíti. A Bizottság a döntését jegyzőkönyvben rögzíti melyet az Alapító rendelkezésére
bocsát.
A Bizottság döntését az Alapító saját honlapján teszi közzé, majd a díjazottak hivatalos levél
formájában is értesítésre kerülnek a döntés meghozatalától számított 5 napon belül. Az
értesítéssel egy időben kiküldésre kerül részükre a hivatalos meghívó az átadó ünnepségre,
ezen meghívó tájékoztatást ad az esemény hivatalos menetéről.
A Bizottság fogalmazza meg az oklevél szövegét.

8. Díj átadása
A díjat minden évben az Alapító által kijelölt vagy felkért személy adja át ünnepélyes, sajtónyilvános
esemény keretében.

9. A díj szakmai gondozása
A díjjal kapcsolatos adminisztratív és szervező munkáról az Alapító szervezetirányítási részlege
gondoskodik.
o
o
o
o
o
o

határozatlan időtartamra megválasztja az értékelő bizottság tagjait
kinevezi a bizottság elnökét
minden évben megalkotja a pályázati kiírást, azt közzéteszi a honlapján
(www.papaipaktum.hu), valamint egyéb kommunikációs felületein
meghatározza a beérkezési határidő dátumát
nyilvántartásba veszi a beérkezett pályázatokat
a határidőn belül beérkezett pályázatokat az értékelő bizottság elé terjeszti

o
o
o
o

a pályázati határidő lejáratát követő 8 napon belül intézkedik az értékelő bizottság
összehívásáról
a bizottságtól átvett eredmények közzétételéről és értesítéséről gondoskodik
megszervezi az ünnepélyes átadást
a beérkezett pályázatok és pályázók egy kiadványban kerülnek megjelenítésre,
amennyiben a pályázók száma eléri a tizet.

A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a kiadványban megjelenjen az általa a
pályázati adatlapon megadott tartalom, logó és fénykép.

Pápa, 2019.11.25.

