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A KÖVET Egyesület 2015-ben negyedik alkalommal rendezi meg az Európa több országában is nagy 
népszerűségnek örvendő CSR Piac kiállítást. A CSR Piac a CSR Europe által 2005-ben útjára indított 
kezdeményezés (CSR MarketPlace), amely informális környezetben biztosít lehetőséget a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás jó gyakorlatainak megosztására. 

CSR Piac 2015
Fókuszban a felelős foglalkoztatás

A CSP Piac legnagyobb vonzereje a személyes tapasztalatcsere le-
hetősége. A piactér standokból épül fel, ahol a vállalatok a CSR terü-
letén bevezetett innovatív és példaértékű megoldásaikat mutatják 
be az érdeklődőknek, akik így megismerhetik a számukra releváns 
problémák megoldásait, valamint új ötletekkel gazdagodhatnak. 
Az egész napos kiállítást neves szakemberek előadásai, szakmai 
workshopok és kerekasztal-beszélgetések színesítik. 

A magyar kormány a vállalatok társadalmi felelősségvállalásával 
kapcsolatos prioritásokról szóló cselekvési tervében kiemelt hang-
súlyt helyez a felelős foglalkoztatásra, valamint a kis- és közép-
vállalkozások szerepére. Ezzel összhangban az eddig megszokott 
kategóriák mellett 2015-ben kiemelten kezeljük a munkavállalókra 
vonatkozó felelős programokat, valamint a kis- és középvállalkozá-
sokat a CSR Piacon.

Mely szervezetek és hogyan vehetnek részt a pályázaton?

A CSR Piac 2015 pályázaton bármely hazai vállalat vagy szervezet 
részt vehet. Idén a Legkiválóbb CSR Megoldás és a Valóban Fele-
lős Vállalat kategóriák mellett a felelős foglakoztatás jegyében a 
Legkiválóbb Felelős Foglalkozatási Megoldás díjra is lehet pályázni. 
A legjobb kisvállalati pályázatot Kisvállalati Különdíjjal jutalmazzuk, 
környezetvédelem témakörben pedig átadjuk a Környezettudatos 
Vállalatirányítás Különdíjat. A CSR Piacon a látogatók is értékelik a 
kiállítókat, szavazataik alapján kerül átadásra a Közönségdíj.

Az érvényes pályázati jelentkezéshez a szervezeteknek részvételi 
szándéknyilatkozatot kell kitölteniük, a benevezni kívánt programo-
kat pedig külön nyilatkozaton kell elküldeniük. Ezt követően kell kitöl-
teniük a pályázati űrlapot, amelyben tömör leírást adnak a szerveze-
tüknél megvalósult CSR-intézkedésekről: a felmerült problémákról, 
azok megoldásáról, illetve a tapasztalt nehézségekről és előnyökről. 
A pályázaton való indulásnak külön részvételi díja nincs. 

A CSR Piac kiállításon azok a pályázó szervezetek vehetnek részt, 
amelyeket a zsűri bemutatásra alkalmasnak talál. A kiállításon való 
részvétel díjköteles, a díjak a KÖVET weboldalán találhatók. Tagválla-
lataink a részvételi díjból kedvezményben részesülnek.

Mivel érdemes pályázni?

Elsősorban vállalati sikerélmények és sikertörténetek esettanulmányait 
várjuk, amelyek megismerése és adaptálása más szervezetek számára 

is hasznos lehet. Emellett olyan innovatív kezdeményezéseket, jó gya-
korlatokat várunk, amelyekre a szervezetek büszkék, és különleges for-
mában és módon szeretnék bemutatni azokat érintettjeiknek.

A pályázat menete

Szándéknyilatkozat beküldésének határideje: 
 2015. január 21. 

Pályázat beküldésének határideje:
 2015. március 18. 

CSR Piac 2015 kiállítás időpontja: 
 2015. június 4.

Ha további információra van szüksége, kérjük, látogassa meg honlapun-
kat (www.kovet.hu), vagy keresse bizalommal a KÖVET munkatársait.
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