Европейски награди Responsible Care 2018
Четирите категории са:
Награда за безопасност на химичното вещество
Product Stewardship: гарантиране, че химикалите се използват и се управляват безопасно по
цялата верига на доставки
Кандидатите за тази награда трябва да могат да:
· проектират и разработват продукти, които се произвеждат, транспортират, използват
и депонират или рециклират безопасно
· реализират проекти по веригата на стойността, които помагат на компаниите да
създават и подобряват своите процедури за управление на химикалите, в
съответствие с химическото законодателство
· отговорят на управлението на рисковете и подобряване на качеството на продукта в
областта на безопасността, здравето и околната среда през целия му жизнен цикъл
Награда за екологична отговорност
Опазване на околната среда
Кандидатите за тази награда трябва да могат да:
·
·

представят отлични резултати в екологичните процеси и продукти през техния
жизнен цикъл чрез намаляване на замърсяващите емисии във въздуха, водата и
почвата или реализирането на решения за кръгова икономика
ограничават опасностите за околната среда, свързани с производствените операции
чрез разработването на иновативни технологии

Награда за устойчиви работни места
Предимствата на работна сила в добро здравословно състояние и здравословните условия на
труд
Кандидатите за тази награда трябва да могат да:
·
·

прилагат ефективни системи за управление на технологичната безопасност, най-добри
практики и подобрения за химическа превенция, готовност и реакция за намаляване
на големите производствени рискове
докажат постигане на върхови постижения в областта на ЗБУТ, включително
ангажимент за управление, ангажираност на служителите, здравословни условия на
труд и доказателство за инициативи за култура на проактивно управление на здравния
риск и добро физическо състояние

НОВО: НАГРАДА НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ
Насърчаване на Responsible Care
Нова категория награда за насърчаване на споделянето на добри практики от страна на
националните асоциации.
Кандидатите за тази награда трябва да могат да:
· демонстрират примери за изключителни постижения, успехи на националните
асоциации в насърчаването на Responsible Care
· покажат резултатите и ползите от тези постижения, включително до каква степен те
допринесоха за репутацията на Responsible Care сред членовете и извън тях.

Критерии на заявленията
·

Заявленията трябва да включват описание на проекта, неговите цели и да изброяват
минали и бъдещи действия, резултати, основни етапи и дати на изпълнение.

·

Проектите трябва да бъдат функциониращи и не по-стари от пет години, като се
започне от етапа на планиране до изпълнението на проекта.

·

По принцип ще има по един печеливш проект в дадена категория и общо четири
печеливши проекта. Проектите, представени в повече от една категория, няма да се
считат за част от процеса на награждаване.

·

Могат да бъдат представени допълнителни помощни материали, описващи проекта и
неговата ефективност, като кратко видео, PowerPoint презентация, брошура и др. които
да илюстрират по-добре проекта и те трябва да бъдат представени в ясна и кратка
форма. Моля, имайте предвид, че рекламни материали от общ характер не са
подходящи.

Критерии на прегледа
Журито ще оценява кандидатурите на базата на техните резултати и постижения,
съвършенство в комуникацията, иновативни възможности и принос към устойчивото
развитие.
Следните критерии ще бъдат използвани за оценка на заявленията:
1.
2.
3.
4.
5.

Доколко ефективно проектът отговаря на целите на програмата Responsible Care?
Оригинален и иновативен ли е проектът?
Осигурява ли проектът цикъл на непрекъснато усъвършенстване?
Дава ли проектът конкретни факти и цифри демонстриращи основните ползи?
Добре ли комуникиран проектът на служителите, местните общности и други
заинтересовани страни и дали това е проект за споделяне на добри практики?

