
POZWÓL  NAM  DOCENIĆ  TWOJE  SUKCESY!  

ZDOBĄDŹ  NAJWAŻNIEJSZĄ  NAGRODĘ  GOSPODARCZĄ  DOLNEGO  ŚLĄSKA!  

WEŹ  UDZIAŁ  W  VIII  EDYCJI  KONKURSU! 

 

Konkurs „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” - jest to jedno z najbardziej prestiżowych 

przedsięwzięć na Dolnym Śląsku, które docenia i wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa, jednostki 

samorządu terytorialnego oraz instytucje i organizacje. 

Aby kwestie komercyjne nie decydowały o tym, kto może ubiegać się o laur „Dolnośląskiego Gryfa”, 

konkurs dla wszystkich uczestników jest bezpłatny. Udział w konkursie stanowi bardzo dobrą szansę 

przede wszystkim do przedstawienia się i wypromowania na forum biznesowym. Natomiast 

Nominowani i Laureaci mają znakomitą okazję do reklamy, autopromocji, zaistnienia w mediach, 

podniesienia prestiżu, bycia rozpoznawalnym na rynku jako dobry partner, a także otrzymują 

możliwość do „pochwalenia” się nagrodą na materiałach reklamowych.  

Zapraszamy do udziału! Przystąpienie do Konkursu może mieć charakter indywidualny,                            

ale zachęcamy również do zgłaszania swoich kandydatów jednostki samorządu terytorialnego, lokalne 

społeczności, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa.  

Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2011 roku! 

Nagroda „Dolnośląski Gryf" w 2011 roku przyznawana jest w kategoriach: 

1. Przedsiębiorstwo: 

a/ za szczególne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorstwa średniego i dużego 

b/ za najbardziej dynamiczny rozwój mikroprzedsiębiorstwa o zatrudnieniu do 9 osób 

c/ za najbardziej dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa o zatrudnieniu od 10 do 50 osób 

d/ za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki Dolnego Śląska 

e/ za szczególne osiągnięcia w działalności rolniczej 

2. Jednostka samorządu terytorialnego: 

a/ za najlepszy samorządowy program rozwoju gospodarczego 

b/ za szczególną efektywność w pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej 

3. Innowacyjność: 

a/ za szczególne osiągnięcia w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw 

b/ za najlepsze osiągnięcia w zakresie przedsiębiorczości akademickiej 

W roku 2011 zostanie również wręczony „Gryf” – Osobowość Dolnego Śląska. 

Uroczyste uhonorowanie Laureatów „Gryfami” odbędzie się 24 października 2011 roku w trakcie 

Wielkiej Gali Biznesu, w której weźmie udział około 600 osób reprezentujących dolnośląskie firmy 

oraz władze samorządów terytorialnych Dolnego Śląska. 

            Szczegółowe informacje na stronie: www.gryfy.pl         

       Organizatorzy:                                                                                                                    Mecenas:  

 


