Europa digitala – Premii pentru inovare
REGULAMENT

1. CADRUL GENERAL SI ORGANIZATORUL COMPETITIEI
Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, în cadrul proiectului Centrul Europe
Direct Bistrița, în parteneriat cu Primăria municipiului Bistrița și Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud organizează în perioada 1 septembrie – 24 octombrie 2019, concursul
„Europa digitala - Premiile pentru inovare”.

Parteneri:

2.SCOPURI ŞI OBIECTIVE
Obiectivul principal al competiției este creșterea nivelului de conștientizare în rândul
firmelor din județul Bistrița-Năsăud cu privire la importanța digitalizării întreprinderilor
și valorificării oportunităților oferite de piața europeană și mondială. În acest sens,
competiția își propune să evidențieze public meritele companiilor din județul BistrițaNăsăud care au un nivel ridicat de digitalizare. Prin intermediul acestei inițiative vor fi
identificate și promovate „bune practici” în domeniul valorificării oportunităților oferite
de UE.
3. CONDITII DE PARTICIPARE
Participarea este deschisă operatorilor economici din județul Bistrița-Năsăud care
îndeplinesc cumulat următoarele condiții: au initiat actiuni de digitalizare a afacerii si au
obținut rezultate deosebite în anul anterior, fiind clasate în top 5 companii din județul
Bistrița-Năsăud, din clasa de mărime și domeniul aferent activității, conform rezultatelor
financiare ale anului 2018.
În perioada 1 septembrie – 27 septembrie vor fi identificate firmele care corespund
criteriilor, iar in data de 27 septembrie va fi transmisa invitatia de participare in
competitie.
Înscrierea la concurs a participanților va avea loc în perioada 28 septembrie – 17
octombrie și se va face pe baza documentelor anexate. Prezenarea proiectului si Modelul
de afaceri Canvas vor fi completate si transmise pe e-mail, la adresa
europedirect@cciabn.ro pana la data de 17 octombrie 2019 ora 12.
4. METODOLOGIE
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Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, în calitate de structură gazdă a
Centrului Europe Direct Bistrița va invita companiile din județul Bistrița-Năsăud să
participe la concurs. Vor fi premiate firmele care au, în urma analizei, cel mai ridicat
nivel de digitalizare. Evaluarea va fi realizată pe baza analizei Modelului de afaceri
Canvas, conform manualului Business Model Generation/ Alexander Osterwalder si Yves
Pigneur.
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5. EVALUARE
Evaluarea se va realiza conform metodologiei. Un juriu special, compus din experti
din cadrul CIT TEHNOINF Bistrita care vor selecta câştigătorii. Opinia juriului este
definitivă şi nu poate fi contestată. Nerespectarea regulilor si termenelor de depunere a
formularelor constituie motiv pentru excluderea din competitie.
6. ACORDAREA PREMIILOR – premierea va avea loc in cadrul unui eveniment
festiv, in cadrul Galei Topul Firmelor, care va vea loc in data de 24 Octombrie 2019, la
Hotel Metropolis Bistrița.

Parteneri:

7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr.677/2001 privind protecția
datelor personale.
Persoanele participante la concurs își vor da acordul pentru folosirea imaginii, în
scopul promovării activităților proiectului, pe site și pe pagina de facebook.
Se consideră că, în momentul înscrierii, aceștia acceptă implicit regulile concursului
și autorizează organizația pentru procesarea datelor persoanel, în concordanță cu
legislația română – L 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter persoanl.
Centrul Europe Direct Bistrița nu va fi responsabil pentru nici o daună ce poate fi
creată de o terță parte.
8. ALTE PREVEDERI
Informații suplimentare și asistență vor putea fi obținute contactând Centrul Europe
Direct Bistrița la numărul de telefon: 0040-0263-230640 sau la adresa de e-mail
europedirect@cciabn.ro .
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