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KRAJ VYHLÁSIL 3. ROČNÍK SOUTĚŽE „PODNIKATEL ROKU Z HLEDISKA VZTAHU 
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI“ 
 
Podnikatelé, firmy, které působí v Moravskoslezském kraji mají ode dneška 
možnost zúčastnit se 3. ročníku ekologické soutěže „Podnikatel roku 2010 
z hlediska vztahu k životnímu prostředí v Moravskoslezském kraji“. 
 
„Cílem této soutěže je přispět ke zvýšení zájmu o péči a šetrný vztah k životnímu prostředí ze 
strany podnikatelů v Moravskoslezském kraji a ty, kteří se věnují této činnosti nad rámec 
svých povinností ocenit“, vysvětlil první náměstek hejtmana a zároveň předseda výběrové 
komise Miroslav Novák a dodal: „Také bychom touto cestou chtěli zlepšit komunikaci mezi 
průmyslovými podniky a veřejností. Podniky díky účasti v soutěži mohou veřejnost seznámit 
se všemi svými ekologickými akcemi, která přispívají ke snižování znečištění životního 
prostředí“.   
 
Ochrana životního prostředí je veřejností čím dál více vnímána jako důležitá součást kvality 
života v kraji. „Chtěli bychom, aby aktivní a viditelná snaha firem přispívat ke zvyšování 
kvality životního prostředí v kraji a tím i kvality života byla oceněna a tím rovněž pozitivně 
ovlivnila jejich další podnikatelské aktivity. Snaha vedení firem věnovat se ochraně životního 
prostředí má také příznivý vliv na jejich zaměstnance, především na zodpovědnější chování 
ke svému životnímu prostředí“, upřesnil Miroslav Novák. 
 
Soutěž se vyhlašuje ve dvou kategoriích podle velikosti podniku. Do skupiny "A" budou 
zařazeny společnosti do 50 zaměstnanců, do kategorie "B" firmy nad 50 zaměstnanců. 
Vítězové obou skupin získají titul „Podnikatel roku z hlediska vztahu k životnímu prostředí 
v Moravskoslezském kraji“ s právem uvádět tento titul ve svých prezentačních materiálech, 
přičemž vítěz kategorie do 50 zaměstnanců dostane finanční odměnu ve výši 50 000,- Kč.  
 
Uzávěrka soutěže je 10. září 2010. Přihlásit se do soutěže mohou podnikatelé a firmy 
z Moravskoslezského kraje, návrh na zařazení společnosti do soutěže mohou podat  
i občané a to prostřednictvím webových stránek www.ekopodnik.cz. Zde také zájemci najdou 
podrobné informace o soutěži.  
 
Organizátorem soutěže "Podnikatel roku 2010 z hlediska vztahu k životnímu prostředí 
v Moravskoslezském kraji" je Institut EuroSchola o.s. 
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