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XII edycja Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”

przedłużyliśmy termin nadsyłania zgłoszeń
Jeszcze do 30 września 2015 roku przedsiębiorstwa 
i  samorządy mogą zgłaszać swój udział w  XII edycji 
Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”– 
będącego najważniejszym wyróżnieniem tego typu na 
Dolnym Śląsku. To zarazem ostatnia szansa, aby ubie-
gać się o  tegoroczną statuetkę „Gryfa”. Uczestnictwo 
w Konkursie jest bezpłatne.

Dotychczas w  11-letniej historii Konkursu wzięło udział blisko 2000 
przedsiębiorstw i  jednostek samorządu terytorialnego. Wyłoniono 82 
Laureatów. W 2014 roku nadesłano aż 150 zgłoszeń na Konkurs. W tym 
roku zostanie rozdanych 9 statuetek. 

Liczby te pokazują, jakie znaczenie ma Konkurs „Dolnośląski Gryf-Na-
groda Gospodarcza” dla przedsiębiorców i samorządów naszego regionu.
Do nowości XII edycji Konkursu zaliczyć należy przede wszystkim elek-
troniczny system składania ankiet, mający na celu ułatwienie przesyłania 
zgłoszeń przez uczestników oraz usprawnienie pracy Kapitule Konkursu, 
w której – jak co roku – zasiedli wybitni przedstawiciele świata biznesu, 
polityki i nauki. 

Jak co 2 lata przyznana zostanie również osobna statuetka w  kategorii 
„Osobowość Dolnego Śląska”, której wyboru dokona wspomniana nieza-
leżna Kapituła Konkursu.
Jednocześnie ankiety dostępne są w dwóch wersjach: elektronicznej jak 
i dotychczasowej: w formacie doc (z możliwością ich pobrania i przesła-
nia pocztą tradycyjną na adres organizatora).
Aby wypełnić ankietę, należy wejść na stronę www.gryfy.pl, kliknąć w za-
kładkę ankiety i wybrać jedną z dwóch dostępnych wersji.

Organizatorzy przewidzieli 8 kategorii konkursowych. Uczestnicy mogą 
startować w kilku kategoriach jednocześnie.
1.  Nagroda dla samorządów za szczególne sukcesy we współpracy z bi-

znesem
2.  Nagroda Dolnośląski Produkt Roku
3.  Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/ rozwój dla mikro i ma-

łych przedsiębiorstw
4.   Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/ rozwój dla średnich 

i dużych przedsiębiorstw
5.   Nagroda za innowacyjny projekt i współpracę biznesu z nauką
6.   Nagroda za odpowiedzialność społeczną firmy
7.   Nagroda za szczególne osiagnięcia w działalności na rzecz rozwoju 

Dolnego Śląska
8.   Nagroda za szczególny sukces w procesie internacjonalizacji

Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się  podczas Wielkiej Gali 
Biznesu 26 października 2015 roku w Narodowym Forum Muzyki we 
Wrocławiu.
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