Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022 - zapraszamy do
udziału
2022-09-05
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w XII edycji Konkursu
Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej.

Naszą inicjatywę kierujemy do szerokiego spektrum podmiotów działających w sektorze
ekonomii społecznej – od przedsiębiorstw społecznych, poprzez różnego typu spółdzielnie,
organizacje pozarządowe, podmioty reintegracyjne, aż do lokalnych podmiotów takich jak np.
koła gospodyń wiejskich.
Konkurs składa się z sześciu kategorii, w ramach których wybierzemy działające w Małopolsce:
najlepsze przedsiębiorstwo społeczne (prowadzące działalność od minimum 24
miesięcy) – kat. Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022,
najlepsze młode przedsiębiorstwo społeczne (posiadające staż działania powyżej 12
miesięcy, jednak nie dłużej niż 24 miesiące) – kat. Debiut Roku,
spośród finalistów dwóch powyższych kategorii w ramach internetowego plebiscytu
publiczność wskaże laureata Nagrody Publiczności,
gminę lub powiat, który swoimi działaniami wspiera ekonomię społeczną – kat.
Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej,
firmę komercyjną, która jest rzetelnym partnerem dla podmiotów ekonomii społecznej –
kat. Biznes Przyjazny Ekonomii Społecznej,
podmiot reintegracyjny (KIS/CIS/WTZ lub ZAZ), który podejmuje skuteczne działania na
rzecz aktywizacji swoich uczestników – kat. Podmiot Reintegracyjny Roku.
Szczegółowe informacje na temat powyższych kategorii znajdziecie Państwo w broszurze
informacyjnej.
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 19 września 2022 r. (można je wysyłać z wykorzystaniem
poczty tradycyjnej lub skrzynki ePUAP, a także dostarczyć osobiście do ROPS).
A jeśli mowa o Konkursie – nie może zabraknąć też nagród. Dzięki współpracy z naszymi
Partnerami Strategicznymi: Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Międzynarodowym Portem
Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice, Kopalnią Soli Wieliczka S.A., a także Związkiem
Lustracyjnym Spółdzielni Laureaci otrzymają nagrody finansowe oraz rzeczowe.
Wśród partnerów merytorycznych Konkursu znaleźli się: Małopolski Fundusz Ekonomii
Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Loża Małopolska BCC. Swoją opieką
medialną Konkurs objęli: TVP3 Kraków, Radio Kraków, Głos24 oraz ngo.pl.
Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszych profilach, aby być na bieżąco
zachęcamy do obserwacji: @malopolskaes oraz @ROPS.Krakow oraz na stronach
internetowych rops.krakow.pl oraz es.malopolska.pl.
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