GPwA 2017

Hetedik alkalommal kerül kiírásra
a Green Printworld Award
pályázat
A pályázat
A papír-, a nyomda- és a csomagolóipar területén végzett kiemelkedő környezetközpontú vállalatirányítási tevékenység, környezetkímélő
technológiák alkalmazása, valamint a környezettudatosság fejlesztése területén végzett tudatformáló, példamutató tevékenység elismerésére
a P&E KFT. Magyarországon elsőként dolgozta ki 2011-ben a szakma Zöld Díj rendszerét, a GPwA-t, melynek független minősítése révén a
szervezetek hivatalosan és emblematikusan is megkülönböztethetők. A GPwA idén hetedik alkalommal kerül kiírásra.
Pályázati kategóriák
Az Év Zöld Papírkereskedője Az Év Zöld Nyomdája Az Év Zöld Csomagolóanyag-gyártója
Az elbírálás főbb szempontjai
A GPwA minősítési rendszerében alapvetően olyan elvárásokat pontoznak, melyek megléte dokumentálható, ellenőrizhető. Az értékelés a következő
főbb szempontokat veszi figyelembe: környezetközpontú irányítási rendszer, környezeti célok, programok; környezetkímélő anyagok, berendezések
és zöld technológiák alkalmazása; a szervezetnek a fenntartható fejlődés érdekében tett erőfeszítései; ISO 14001/EMAS, ISO 50001, FSC/PEFC rendszerek működtetése, Európai Ökocímke használati jog; az anyagokkal és erőforrásokkal való takarékoskodás; hulladékok kezelése, újrahasznosítása;
a környezettudatosság külső és belső kommunikálása; a szervezet szociális felelőssége, társadalmi szerepvállalása.
Az értékelés – a minősítés technikája
A GPwA pályázatok értékelése két lépésben történik:
1. a benyújtott pályázati dokumentáció, valamint a pályázó honlapjának és iparági megítélésének értékelése,
2. a pályázóval előzetesen egyeztetett időpontban megtartott helyszíni audit tapasztalatainak értékelése.
A GPwA díj odaítélésének minimum feltétele: a papírkereskedőkre, a nyomdákra és a csomagolóanyag-gyártókra külön-külön kidolgozott értékelési rendszerben adható maximális pontszám minimum 55%-ának elérése.
Azok a pályázó szervezetek, amelyek ≥55%-ot érnek el – teljesítményüktől függően – Az ÉV Zöld Papírkereskedője/Az Év Zöld Nyomdája/Az Év
Zöld Csomagolóanyag-gyártója cím két-, három- négy-, illetve ötcsillagos minősítéseit kapják meg. A díjazottak tanúsító oklevelet, logóhasználati
jogot kapnak, továbbá a díjazottakat a P&E KFT. felveszi a regiszterébe, amely a www.p-e.hu honlapon hozzáférhető nyilvános jegyzék.
A GPwA médiapartnerei a díjazottak nevét az eredményhirdetést követően közlik szakmai lapjaikban.
Jelentkezés
A részvételi szándékot rögzítő Pályázati dokumentáció 1 eredeti, cégszerűen aláírt példányát 2017. június 30-ig postán kell eljuttatni az alábbi
címre: P&E – GPwA 2017, 2000 Szentendre, Kisforrás u. 22.
A Pályázati kiírás, a Pályázati költségek, a Pályázati Útmutató a www.p-e.hu honlapon tölthetők le: http://www.p-e.hu/?page_id=850

