Godišnja nagrada za
zelenu gradnju i
održivi razvoj

Inicijatori nagrade

Zašto godišnja nagrada triju
udruga?
•

Da se kao udruge još jače pozicioniramo i kod medija i kod
stručne i šire javnosti;

•

Pokazati da pratimo situaciju u Republici Hrvatskoj,
postignuća i napore drugih, uložene u projekte energetske
učinkovitosti i održivog razvoja;

•

Pokazati da smo mi ti koji okupljamo najveće stručnjake
koji su stručni i znaju procijeniti kvalitetu projekata;

•

Želimo potaknuti druge da budu inspirirani da rade dobre i
kreativne stvari;

•

Ljudi se vole natjecati i dobivati nagrade - omogućimo im
dobar osjećaj;

•

Da postane europski projekt– preko kampanje RENOVATE
EUROPE pokrenuti da ovo bude natječaj i na EU razini.

Kategorije nagrade
1. Osoba godine;

2. Objekt godine:
Energetski obnovljena zgrada;
Nova zgrada;

3. Institucija / ustanova godine;
4. Projekt godine.

Vremenski plan
•

Osnivanje povjerenstva i prva sjednica povjerenstva
planira se do kraja srpnja 2018.;

•

Na sjednici je potrebno pripremiti sve potrebno da
poziv za apliciranje za nagradu bude objavljen 01.
listopada;

•

Natječaj će biti otvoren do 31. listopada.;

•

Odluku o dobitnicima donosi povjerenstvo i rezultati se
objavljuju na božićnom domjenku triju udruga
sredinom prosinca;

•

PR aktivnosti kroz listopad i nakon podjele –
promoviranjem nagrađenih promoviramo i nagradu,
odnosno udruge.

Operativno:
Voditelji projekta:
•
GBC: Dean Smolar;
•
HUPFAS: Anđelka Toto Ormuž;
•
HUEC: Goga Tropčić Zekan;
Povjerenstvo nagrade:
•
Prijedlog: neparan broj članova – 3 voditelja projekta + 6 članova
(ravnomjerna zastupljenost svih sektora);
•
Trebalo bi se osnovati čim prije i održati sastanak do kraja srpnja;
Zadaci Povjerenstva su definirati:
• Kada i gdje se natječaj objavljuje;
• Koji su kriteriji za sudjelovanje i nagrađivanje za svaku kategoriju;
• Odluku o nagradi donosi povjerenstvo temeljem glasovanja;
• Nagrada se uručuje na božićnom domjenku;
• Kako će se projekt promovirati i gdje;
• Koliki je budžet projekta.

