GALA PREMIILOR REVISTEI INFOMEDIU EUROPA 2017
FORMULAR ÎNSCRIERE PROIECT
Prin intermediul Galei Revistei InfoMediu Europa vor fi scoase în evidență cele mai bune proiecte și campanii din
domeniul protecției mediului. Considerăm că prin popularizarea acestor bune practici contribuim la promovarea unei
atitudini responsabile atât din partea companiilor, cât și din partea comunităților.
Observaţii generale
Pentru a asigura condiţii echitabile pentru toţi participanţii, aplicaţiile nu trebuie să depăşească numărul de cuvinte permis.
Orice text suplimentar va fi şters şi nu va putea fi supus evaluării.Toate formularele vor fi transmise în format Word.
Formularul de înscriere nu va depăşi 2MB. Această dimensiune permite formatări normale, tabele şi diagrame etc., însă nu
permite includerea unui număr mare de fotografii, grafice sau alte imagini digitale.
Dacă doriţi să includeţi imagini în formularul de aplicare, vă rugăm să le otimizaţi la 72 de pixeli per inch
Nu este necesară ataşarea unor materiale promoţionale şi de suport (anexe, materiale printate etc). Acestea nu vor fi incluse
în procesul de evaluare.
Toate câmpurile din formularul de înscriere sunt obligatorii.
Confirmarea de primire a aplicaţiei se va face prin e-mail de la adresa office@infomediu.eu.
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1.1.1

Nume
Companie

1.1.2

Date de
identificare
companie

1.1.3

Nume proiect

1.1.4

Persoana de
contact
Poziția în
companie
Contact E-mail
Contact
telefon
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1.1.5

Locație
companie

1.1.6

Cifra de
afaceri

1.1.7

Scurtă
descriere a
companiei dvs.
(200 de
caractere cu
spații)

1.1.8

Echipa de
conducere
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Număr de angajați

1.1.9

Scurtă
descriere a
proiectului
.Descrieți
proiectul și
impactul
acestuia întrun mod clar și
succinct (700
de caractere cu
spatii)

1.2.0

Lista
partenerilor în
proiect (acolo
unde este
cazul). Vă
rugăm să
includeți
informații de
bază cu privire
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la organizațiile
lor.
1.2.1 Rezumat (maximum 1.500 de caractere, inclusiv spații)
Furnizați un rezumat pentru înscrierea dvs. Ar trebui să includeți: despre ce este vorba în proiectul dvs, obiectivele
de afaceri pe care le aveți în vedere ca urmare a implicării dvs, beneficiile pentru societatea civilă, cum
funcționează proiectul și impactul pe care l-a avut. Vă rugăm să descrieți aportul dvs., inclusiv: numărul de
parteneri, dacă sunteți un grup formal sau informal, locație, etc. De ce i-ați ales și au fost /sunt
partenerul/ii tau (tăi) ales/i, și modul în care organizațiile se completează reciproc. Comisia nu va ține cont de
numărul de parteneri, cu toate acestea pentru a îndeplini criteriile de înscriere trebuie să includeți cel puțin un
partener de afaceri. Nu există număr maxim de parteneri.
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1.2.2 Inovare (maximum 750 de caractere cu spații).
Explică de ce proiectul este inovator, prezintă o nouă abordare a unei probleme, sau o nouă abordare pentru a face
afaceri într-un anumit sector care ar putea fi apoi aplicat de către alții.

1.2.3 Resurse (max. 500 caractere cu spații)
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1.2.4 Descrieţi, pe scurt, problema pe care proiectul dumneavoastră intenţionează să o rezolve (maxim
750 caractere cu spații)

1.2.4 Descrieţi, pe scurt, beneficiarii proiectului
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Vă mulțumim pentru datele introduse de dvs. in Formularul de Participare la Gala Premiilor Revistei InfoMediu
2017. Pentru ca aplicația să fie valabilă, trebuie să fie însoțită de o semnătură de la General Manager/Chief
Executive Officer (CEO)/Președinte/ Company Owner. Aplicantul îşi rezervă dreptul de proprietate intelectuală
asupra proiectului, dar se declară de acord cu publicarea studiului de caz pe website-ul InfoMediu Europa şi
preluarea acestuia în paginile revistei InfoMediu Europa, publicaţie dedicată ecologiei si protecției mediului.
S.C. RECICLYNG INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L va putea utiliza informaţiile referitoare la proiectele
finaliste în campania de presă.
Vă rugăm să trimiteți formularul semnat.
Nume companie
Nume și Prenume
Funcția
Declarație
Semnătura
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Am citit condițiile de participare pentru Gala Premiilor Revistei InfoMediu
Europa 2017 și sunt de acord cu regulamentul și pot confirma că aceasta este o
cerere eligibilă și o reprezentare corectă a muncii noastre în acest domeniu.

