SZUKAMY BIZNESOWYCH „GRYFÓW”
Z GDYNI
Twoja ﬁrma wyróżnia się innowacyjnym podejściem, notuje dobre wyniki i inwestuje w rozwój? Zgłoś swoją działalność do konkursu o nagrodę „Gryfa
Gospodarczego” i spróbuj powalczyć o tytuł jednej z najlepszych ﬁrm na Pomorzu. Do 19 października można zgłaszać swoje kandydatury.
To już pomorska tradycja – co roku, podczas uroczystej gali wyjątkowymi statuetkami „Gryfów Gospodarczych” nagradzano najlepsze ﬁrmy z całego regionu. Pomorski konkurs dla przedsiębiorców w tym roku odbędzie się już po
raz 21., a od września aż do poniedziałku, 19 października organizatorzy
czekają na zgłoszenia od ﬁrm, które chcą rywalizować o nagrody. Termin w
tym roku został przesunięty ze względu na pandemię koronawirusa.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Główny warunek to oczywiście ponadprzeciętne dokonania i energiczny rozwój działalności, która staje do rywalizacji.
Zgłaszać mogą się ﬁrmy, które mają swoją siedzibę na terenie całego województwa pomorskiego, w tym także Gdyni. Warto spróbować swoich sił, bo w
już ponad 20-letniej historii konkursu przedstawiciele biznesu z „miasta z
morza i marzeń” byli wielokrotnie nagradzani i wyróżniani.

– Gdyńscy przedsiębiorcy już wielokrotnie
dyktowali rynkowe trendy i udowadniali, że
wyróżnia ich innowacyjne podejście do biznesu.
Dlatego zachęcam do zgłaszania się do
konkursu o nagrodę Gryfa Gospodarczego.
Każda statuetka, która trafia do lokalnych firm,
to dla nas dowód, że gdyńska gospodarka jest
powodem do dumy. Jednocześnie dla Państwa
firm może być to dobra okazja do promowania
swojej działalności i rozpoczęcia jeszcze
bardziej intensywnego rozwoju – zachęca
Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent
Gdyni ds. gospodarki.

Swoją szansę na tytuł „Gryfa Gospodarczego 2020” mają zarówno małe, jak i
większe ﬁrmy. Przedstawiciele lokalnego biznesu zostaną nagrodzeni zostaną
w aż siedmiu kategoriach:
Lider Innowacji dla ﬁrm wprowadzających na rynek innowacyjne usługi i
produkty, przyczyniających się do rozwoju Inteligentnych Specjalizacji
Pomorza,
Lider Eksportu dla przedsiębiorstw, które prowadzą i konsekwentnie
rozszerzają działalność eksportową,
Lider Inwestycji dla przedsiębiorstw, których działalność inwestycyjna
wyróżnia odwaga podejmowanych decyzji inwestycyjnych, a zwłaszcza
ich wpływ na rozwój gospodarczy otoczenia,
Lider Odpowiedzialności Społecznej dla przedsiębiorstw, które są zaangażowane m.in. w działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,
wspierają i wdrażają działania na rzecz ochrony środowiska, mają pozytywny wpływ na otoczenie ﬁrmy i współpracują z organizacjami pozarządowymi,
Pomorski Start-Up dla młodych ﬁrm, które funkcjonują nie dłużej niż 5
lat i wyróżniają się nowatorskim pomysłem, stabilnym źródłem ﬁnansowania, społeczną i biznesową wartością,
Lider Kształcenia Zawodowego dla pracodawców, którzy angażują się i
aktywnie wspierają kształcenie zawodowe uczniów podejmując
współpracę ze szkołami zawodowymi z województwa pomorskiego,
Lider Przedsiębiorczości Młodzieżowej dla osób lub podmiotów, które organizują oraz wspierają przedsiębiorczość młodzieżową w środowiskach
akademickich lub szkolnych.

To nie wszystko – podczas ﬁnałowej gali statuetkę otrzyma też jeden z samorządów, który zapracował na miano „Gminy przyjaznej przedsiębiorcom”.
Media i patroni konkursu wyłonią też zdobywcę Gryfa Medialnego.

Jak zgłosić swoją ﬁrmę?
Czas na zgłoszenia minie 19 października tego roku. Należy przesyłać je w

wersji elektronicznej na adres PRP@pomorskie.eu z dopiskiem w tytule
„Zgłoszenie uczestnictwa – Gryf Gospodarczy 2020”. Można zgłosić jeden podmiot w maksymalnie dwóch wybranych kategoriach konkursowych.
Tegoroczna gala ﬁnałowa, podczas której poznamy laureatów „Gryfów Gospodarczych”, najprawdopodobniej odbędzie się online. Planowana jest na
połowę grudnia.
Szczegółowe informacje, w tym regulamin i niezbędny formularz konkursowy
można znaleźć na stronie internetowej konkursu: www.gryfgospodarczy.pl.

O Gryfach Gospodarczych
Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy jest regionalną nagrodą przyznawaną
nieprzerwanie od 2000 roku. Jej organizatorem jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości, która skupia przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych oraz pełni rolę doradcy Marszałka Województwa Pomorskiego.
W ciągu ostatnich 20 lat ﬁnalistami nagrody zostało kilkaset najlepszych pomorskich przedsiębiorstw, które poprzez swoje osiągnięcia i sukcesy szczególnie wpłynęły na rozwój regionu. Firmy były też nominowane do innych
prestiżowych nagród gospodarczych, m.in. Nagrody Gospodarczej Prezydenta
RP czy Nagrody Polskiej Rady Biznesu.
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