
Регламент на SDG Pioneers 2022

А. Конкурсни категории

I. Конкурсът има само една категория „SDG Pioneers”

Категорията отличава бизнес лидери - личности и компании, които си поставят
амбициозни цели и въздействат върху своите компании и обществото за
постигане на устойчиво развитие.

Победителят от националния кръг получава отличието "2022 SDG Pioneer" на
Българската Мрежа на Глобалния Договор на ООН и се класира за световния
кръг на отличията в Глобалния Договор на ООН в Ню Йорк. Българската мрежа си
запазва правото да обяви до 4 награди на националния кръг.

Б. Условия за участие в SDG Pioneers 2022

1. В конкурса могат да участват само компании – членове на Глобалния договор
на ООН, работещи на територията на Република България. Компаниите могат
да не са членове на Българската мрежа. Компаниите трябва да са участници в
Глобалния Договор не по-късно от 31 май 2021 г и да са подали поне едно
комюнике за напредък. Местните компании (подразделения) са допсутими
кандидати доколкото са допустими техните компании-майки.

2. Всяка заявка следва да включва кампании или проекти, планирани и
осъществени през 2021 година. Допуска се една заявка на компания.

3. Заявките се подават от името на човек от компанията - CEO, представител на
C-suite или служител, който е активно ангажиран с устойчивото развитие в
компанията и е допринесъл за значима промяна и въздействие в
организацията и извън нея.

4. Документацията за участие трябва да включва:

4.1. Информация за:

● Цели за устойчиво развитие, към които са насочени дейностите;
● Принос за успеха компанията чрез поставяне на цели и постигане на мащаб и

въздействие. Желателно е използването на измерими резултати, когато е
уместно (например стратегии, дейности и т.н.). думи)

● Какво е сътрудничеството с Глобалния договор на ООН и/или Българската
мрежа;

● Участие в ръководството при разработването на иновативни продукти, услуги
и/или бизнес модели, които подобряват SDG;

● Интегриране на десетте принципа на Глобалния договор на ООН във бизнес



стратегиите и функциите и роля на кандидата;
● Принос за идентифицирането на нови начини за участие в програмата за

устойчиво развитие - ангажиране, мобилизиране, вдъхновяване и обединяване
на заинтересовани страни в подкрепа на SDG

4.2. Попълнена заявка за участие - Заявката може да бъде попълнена в
електронната форма за регистрация в сайта на Българската мрежа.

4.3. Копие от платежен документ за внесена такса за участие в размер на 200
лв. за членове на Глобалния договор и 150 лв. на членове на Българската
мрежа, НПО сектора и организации към ООН.

4.4. Допълнителни материали. Представянето на допълнителни материали не
е задължително условие. По преценка на кандидата могат да бъдат
приложени материали като отразяване в медиите, частичен мониторинг,
видео материали, фотографии, плакати и т.н. Допълнителните материали
да бъдат приложени в електронен вид във формата за регистрация.

5. Формат на документите: заявките се представят в електронен формат, чрез
регистрационната форма на сайта на Българската мрежа.

6. Описание на проекта на английски език задължително и на български език по
желание (т. 4.1.). Ако кандидатите намерят за необходимо могат да представят
и допълнителни материали за проекта (т. 4.4.).

7. Процедури

7.1. Изпратени за участие заявки не се връщат и при наличие на заявки с
конфиденциална информация, следва този факт задължително да бъде
отбелязан.

7.2. Оценяването минава през четири етапа: първоначално вътрешно
разглеждане на заявките за съответствие с изискванията; разглеждане от
Централата на Глобалния договор на заявките, които ще бъдат оценявани
от жури; оценяване от външно жури и due diligence на номинациите от
централата на Глобалния договор на ООН.

7.3. Журито има право да не обяви SDG Pioneers, ако прецени, че няма
подходяща кандидатура, както и да даде до четири награди в конкурса.

7.4. На финалния кръг за световните отличия SDG Pioneers отива само
отличения с първо място.

7.5. Българската мрежа си запазва правото да представи заявките в своето
информационно издание или други комуникационни канали на
организацията.

8. Срокове и оценяване

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSUnnjTwplbQeL9hifGFodX3YIHM6hdAs_eUeASPbkusv7FQ/viewform


8.1. Подготовката на заявките за участие от страна на желаещите да се
включат в конкурса може да стартира още при оповестяването на SDG
Pioneers.

8.2. До участие в конкурса ще бъдат допуснати единствено заявките, които
отговарят на условията за участие в конкурса.

8.3. Проектите ще бъдат приемани до 31 януари 2022 г.. по електронен път
/чрез прилагане на файловете към заявката/ на сайта на Българската
мрежа.

8.4. Вътрешно оценяване (от представители на Българската мрежа): до 08
февруари 2022 г. Разглеждане от Централата на Глобалния договор на
заявките, които ще бъдат оценявани от жури;

8.5. Оценяване от жури: до 20 февруари 2022 г.

8.6. Due Diligence – 14 дни

8.7. Връчване на наградите ще бъде направено на специална церемония до 14
март 2022 г. в София.

8.8. Световен кръг: Април 2022 г. – Май 2022 г.

8.9. Обявяване на SDG Pioneers - Юни 2022 г.

9. Жури

Журито е съставено от представители на бизнеса, академична институция,
организация на ООН, неправителствения сектор и държавното управление.
Председател на журито е председателят на Националния съвет на
Българската мрежа. Компанията или организацията, които имат представител
в журито, нямат право да участват в конкурса.

10. Такса за участие

10.1. Такса за участие в конкурса SDG Pioneers е 200 лв.;

10.2. Организации-членове на Българската мрежа, които са платили членския
си внос за 2021 г. ползват преференциална такса за участие в размер на
150 лв. Платеният членски внос трябва да се удостовери с копие от
платежен документ

10.3. Таксата се заплаща в български лева по банков път по сметката на
Българската мрежа, както следва:

Титуляр: Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSUnnjTwplbQeL9hifGFodX3YIHM6hdAs_eUeASPbkusv7FQ/viewform


Банка: Пощенска банка

Сметка: BG55 BPBI 79421016 390801

Валута: BGN

Основание: Такса за участие в конкурса SDG Pioneer 2022

Конкурсът се провежда изцяло по методика на Глобалния договор на ООН:
https://unglobalcompact.org/sdgs/sdgpioneers При въпроси, вижте секцията “Често
задавани въпроси” или се обърнете към секретариата на Българската мрежа на
Глобалния договор на ООН на secretariat@unglobalcompact.bg

https://unglobalcompact.org/sdgs/sdgpioneers
https://docs.google.com/document/d/1P4_-ZqR_0GvmMYAyp_PK2DBSobHYl8YJrdEN8eG62BE/edit
https://docs.google.com/document/d/1P4_-ZqR_0GvmMYAyp_PK2DBSobHYl8YJrdEN8eG62BE/edit
mailto:secretariat@unglobalcompact.bg

