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Trupi koordinativ për përgjegjësi shoqërore të sipërmarrjeve dhe Ministria e ekonomisë së Republikës së
Maqedonisë
SHPALLIN

KONKURS PËR APLIKIM PËR ÇMIMIN NACIONAL NË VITIN 2018
PËR PRAKTIKAT MË TË MIRA PËR PËRGJEGJËSI SHOQËRORE
Në kategoritë në vijim (veças për sipërmarrje të mëdha dhe të vogla/të mesme):






Sjellja ndaj të punësuarve
Menaxhim etik
Marrëdhëniet e tregut me furnizuesit, konsumatorët ose blerësit
Sjellja ndaj mjedisit jetësor
Investimi në bashkësi

Në konkurim nga të gjithë aplikacionet e pesë kategorive, do të ndahet edhe Mirënjohje për projekt më inventiv
ose praktikë.






Të drejtë për pjesëmarrje në zgjedhje kanë të gjithë sipërmarrjet e regjistruara në Republikën e Maqedonisë;
Një sipërmarrje mund të aplikojë vetëm me një projekt në një kategori, ndërsa mund të marrë pjesë me më
shumë projekte nëse janë në kategori të ndryshme;
Vlera e investimit për praktikën e caktuar, nuk është faktor vendimmarrës, por ideja, kualiteti i projektit, si dhe
rezultatet e arritura;
Të shpërblyerit do të zgjidhen nga ana e komisioneve profesionale;
Të gjitha aplikacionet dhe materialet do të jenë të trajtuara si të besueshme.

Aplikacionet për paraqitje, me instrukcione dhe kriteriume për selektim janë të publikuara në
www.economy.gov.mk dhe www.cbcsr.mk

Ju lutemi të dorëzoni aplikacionet e juaja me postë (në zarf të mbyllur) në adresën e mëposhtme:
Ministria e Ekonomisë së Republikës së Maqedonisë - Sektori për Nxitjen e Përgjegjësisë Shoqërore rr.
"Juri Gagarin" 15, 1000 Shkup. Aplikacionet duhet të dërgohen me shenjën ose titullin e mesazhit "Paraqitja
për shpërblimin nacional në vitin 2018 për praktika me përgjegjësi shoqërore". Gjithashtu është e
nevojshme që pranë versionit të shtypur, të ketë një version elektronik të aplikacionit (CD ose USB).
Fletëparaqitjet pranohen më së voni deri më 3 shtator 2018
Takimi edukativ-informativ për sipërmarrjet e interesuara do të mbahet më 31 Maj 2018, në Info qendrën e Unionit
Europian, me fillim në ora 15.

