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A 2010. évi  
Európai Vállalkozási Díj 

nemzeti fordulójának meghirdetése 

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium, mint az „Európai Vá llalkozási Díj” projekt nemzeti 
koordinátora, meghirdeti az Európai Bizottság által  2005-ben alapított, 2010-ben már 
ötödik alkalommal kiírt   

„Európai Vállalkozási Díj” pályázatot. 

A Díj azokat a kiváló kezdeményezéseket ismeri el és jutalmazza, amelyek helyi és 
regionális szinten támogatják a vállalkozói tevékenységet. A Díj célja a legjobb vállalkozási 
politikák és gyakorlatok bemutatása, terjesztése, ezáltal a potenciális vállalkozók ösztönzése 
és bátorítása. A verseny földrajzilag az Európai Unió 27 tagállamát1, valamint Norvégiát, 
Szerbiát és Törökországot foglalja magában. 

A Díj kiírásának f ıbb céljai 

1. a vállalkozásokat és a vállalkozói tevékenységet elımozdító sikeres 
tevékenységek és kezdeményezések kiválasztása és elismerése; 

2. a legjobb vállalkozási elképzelések és gyakorlatok bemutatása, nemzeti és 
összeurópai szintő kommunikációja; 

3. a vállalkozók társadalomban játszott szerepének szélesebb körő megismertetése, 
valamint  

4. a potenciális vállalkozók ösztönzése és inspirálása. 
 
Pályázati kategóriák 
 
Az Európai Vállalkozási Díj 2011-en belül az Európai Bizottság öt kategóriát állított fel, 
amelyek némiképp eltérnek a tavalyi díjkategóriáktól azzal a céllal, hogy jobban 
megfeleljenek az Európai Unió gazdasági növekedése és fejlıdése érdekében kitőzött 
Európa 2020 stratégiának. 

1. Vállalkozói szellem támogatása díj  
olyan nemzeti, regionális vagy helyi szintő tevékenységeket és kezdeményezéseket 
ismer el, amelyek a fiatalok és a nık körében népszerősítik a vállalkozói 
gondolkodásmódot.  

2. Befektetés a szakértelembe díj  
olyan regionális és helyi szintő kezdeményezéseket ismer el, amelyek a vállalkozói, a 
szakmai, a gyakorlati és a vezetıi készségeket javítják.  

                                                 
1 Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, 
Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, 
Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Egyesült 
Királyság 
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3. Az üzleti környezet fejlesztése díj  
olyan regionális és helyi szintő, innovatív intézkedéseket ismer el, amelyek elısegítik 
a vállalkozások indítását és növekedését, egyszerőbbé teszik a jogi és igazgatási 
eljárásokat a vállalkozások számára, valamint a „Gondolj elıször a kicsikre” („Think 
Small First”) elv megvalósítására törekszenek a kis- és középvállalkozások 
érdekében.  

4. A vállalkozások nemzetközi m őködésének támogatása díj  
olyan intézkedéseket ismer el, amelyek a vállalatokat – különösen a kis- és 
középvállalkozásokat – ösztönzik az Európai Unión belüli és kívüli piacok 
lehetıségeinek jobb kihasználásában.  

5. Felelıs és felel ısségteljes vállalkozás díj  
olyan regionális vagy helyi kezdeményezéseket ismert el, amelyek a vállalatok 
társadalmi felelısségét hangsúlyozzák, és fenntartható üzleti gyakorlatot 
szorgalmaznak a társadalmi és/vagy a környezeti szférában. Ez a kategória ismeri el 
az olyan hátrányos helyzető csoportok körében kifejtett vállalkozástámogatási 
erıfeszítéseket is, mint a munkanélküli, a mozgáskorlátozott vagy az etnikai 
kisebbségekhez tartozó emberek.  

 
Pályázati fordulók 
 
Az Európai Vállalkozási Díjra való nevezés két kiválasztási szakaszban zajlik,  

 
nemzeti és európai szinten. 

 
A nemzeti fordulóban 2 legmagasabb eredményt elért, de nem azonos díjkategóriába tartozó 
pályázat delegálható az európai fordulóba. 
 

 
Pályázati id ıpontok 
 

Az „Európai Vállalkozási Díj” 2010 évi pályázatának kiírása, nemzeti forduló indítása 
 

2010. augusztus 02. 
 

Az Európai Vállalkozási Díj nemzeti fordulójában a pályázatok benyújtásának határideje 
 

2010. november 10.  
 

A nemzeti forduló gyıztes pályázatainak kiküldése az európai fordulóban történı részvételre,  
 

2010. december 10-i határid ıvel. 
 
 
Az európai fordulóban magas szintő szakmai zsőri bírálja el a nemzeti fordulókból beérkezett 

pályázatokat. 
 

 Az ünnepélyes eredményhirdetésre  
2011 májusában   

kerül sor Budapesten,  
Magyarország soros EU elnöksége alatt. 
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A pályázat benyújtásának módja: 
 
A pályázni az alábbi dokumentumok benyújtásával lehet: 
 
Pályázni nevezési lapon lehet, amelynek a következıket kell tartalmaznia: 
 

1. A díjkategória megjelölése, amelyre a jelentkezı pályázik; 
2. Egy esettanulmány a projektrıl, amely tartalmazhatja a helyzetelemzést, a 

kihívásokat, a kreatív megoldást/üzleti stratégiát, a megvalósítást, az eredményeket, 
valamint a leendı megvalósítási tervet; 

3. Ajánlólevél a gazdasági, ill. társadalmi élet olyan jeles személyiségétıl, aki nem 
vett/vesz részt a projektben. Az ajánló lehet magas szintő politikus, vállalkozó vagy 
egyetemi oktató (referencialevél); 

4. a közszféra és a magánszféra együttmőködésével létrejött projekt esetén az 
együttmőködés meglétét igazoló dokumentum (pl.: együttmőködési megállapodás, 
támogatási szerzıdés) 

5. A pályázó részletes elérhetısége (telefon, fax, e-mail, postai cím);  
6. Cégszerő aláírás  

 
A pályázathoz szükséges nevezési lap, a részletes pályázati információkat nyújtó Eljárási 
Kézikönyv jelen felhívás mellékleteként tölthetı le a Nemzetgazdasági Minisztérium 
honlapjáról:  

www.nfgm.gov.hu 
 

Lehetıség van olyan vizuális vagy audiovizuális anyag beküldésére is, amely segítségével a 
zsőri teljesebb képet kaphat a programról. Kérjük, hogy az így beküldött információs anyag 
súlya ne haladja meg az 500 g-t. 
 
A pályázati dokumentációt 1 eredeti és 1 másolati példányban legkésıbb 2010. november 
10-ig postai úton kell megküldeni az alábbi címre: 
 

Szabóné Molnár Márta 
az Európai Vállalkozási Díj nemzeti koordinátora 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
1880 Budapest, Pf. 111. 

 
A borítékra kérjük ráírni: „Jelentkezés a 2010. évi  Európai Vállalkozási Díjra”. 

 
A pályázati dokumentációt egyidejőleg elektronikus úton is kérjük megküldeni a 
marta.molnar.szabone@nfgm.gov.hu címre. 
 
 
Támogathatósági feltételek 
 
Támogathatósági kérdések Igen Nem 
Határidıben érkezett be a nevezés?   
Aláírta-e valamelyik jogi képviselı a nevezési őrlapot?    
Hiánytalanul ki van-e töltve és cégszerően alá van-e írva a nevezési 
őrlap? 

  

A nevezı a 27 tagállam valamelyikében, Norvégiában, Szerbiában vagy 
Törökországban található-e? 

  

A nevezı csak egy projektet nyújtott-e be és csak egyetlen 
díjkategóriában? 

  

A projektre az elmúlt két évben került-e sor?   
A pályázó csatolt-e ajánló levelet nevezéséhez?   
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A támogatási feltételek teljes körő teljesítése esetén fogadható be a nevezés.  
Abban az esetben, ha a fenti támogathatósági feltételeknek akár egyike nem teljesül, a 
nemzeti kiválasztó bizottság (szakmai zsőri) felkérheti a pályázót a szükséges módosítások, 
illetve pótlások megtételére. Ez teljes mértékig a kiválasztó bizottság megítélésén, idején és 
jóindulatán múlik. 
A támogatási feltételek teljes körő megléte esetén, a nevezés befogadható, a szakmai zsőri 
felé továbbítható.  
 
3.2. Kiválasztási feltételek 
A szakmai zsőri - nemzeti és európai szinten egyaránt - minden nevezést az azonos 
díjkategóriára beérkezett többi nevezéssel összehasonlítva értékel, amelyhez következı 
táblázat alkalmazható: 
 
Kiválasztási kérdések  Legmagasabb 

pontszám  

Eredetiség és megvalósíthatóság: 
• Eredeti és innovatív-e a projekt? 
• Miért tekinthetı sikeresnek? 
 

20 pont 

Helyi gazdaságra gyakorolt hatás: 
• Milyen hatással van a projekt a helyi gazdaságra? 
• Létrehozott-e munkahelyeket? 
• Fenntartható-e a projekt a jövıben is? 
• Milyen hosszú távú pozitív hatása lesz? 
 

30 pont 

A helyi érdekelt felekkel való kapcsolatok javulása: 
• Bevonták-e a helyi lakosságot is a projektbe?  
• Származott-e haszna a hátrányos helyzető közösségeknek?  
• Tiszteletben tartották-e a helyi kulturális, környezeti és 

társadalmi jellegzetességeket?  
 

25 pont 

Átadhatóság/adaptálhatóság: 
• Megismételhetı-e a megközelítés a régióban? 
• Megismételhetı-e a megközelítés máshol Európában? 
• Inspiráló-e a projekt? 
• A megtanult ismeretek megosztásához/átadásához (?) 

kialakítottak-e valamilyen kapcsolatokat/partnerségeket? 
 

25 pont 

 
A nemzeti versennyel kapcsolatos további felvilágos ítás a nemzeti kapcsolattartótól 
szerezhet ı be: 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Szabóné Molnár Márta, szakmai fıtanácsadó 
Margit krt. 85. I. emelet 130. 
1024 Budapest 
Tel: +36 1 336 7377 
Fax: +361 336 7679 
Email: marta.molnar.szabone@nfgm.gov.hu 
 
A Díj európai honlapja: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-pr actices/ 
european-enterprise-awards/index_en.htm2. 


