P R I S E N 2019
FÆLLES OM DEN GRØNNE OMSTILLING

Skal din virksomhed vinde DI Prisen 2019?
Har din virksomhed gjort en ambitiøs indsats for at skabe forbedringer inden for
miljø, klima eller energi, så er det nu, du skal ansøge om at blive nomineret til DI
Prisen 2019.
Hvert år tildeles DI Prisen en medlemsvirksomhed, der har gjort en særlig indsats
inden for et tema, der har stor bevågenhed i erhvervslivet og i samfundet. Prisen
handler om at dele succeshistorier og inspirere andre virksomheder til at følge de
gode eksempler.
2019 er et år, hvor verdensmål og samfundsansvar står højt på dagsordenen –
både hos virksomhederne og blandt befolkningen. Vi må alle sammen tage ansvar,
hvis vi skal sikre ordentlige livsbetingelser for fremtidige generationer. Og særligt
virksomhederne spiller en afgørende rolle. Både i forhold til at sikre bæredygtige
produkter og ydelser, der tager hensyn til miljø og klima. Men også i forhold til at
udvikle nye, grønne løsninger til markedet.

Derfor går DI Prisen i år til en virksomhed, der har gjort
en ambitiøs indsats for grøn omstilling, som har skabt
forbedringer inden for miljø, klima og/eller energiområdet (udover det lovmæssigt påkrævede).
Ansøgningsprocedure
Efter ansøgningsfristen den 24. maj vil en uafhængig ekspertkomité gennemgå alle
indkomne ansøgninger og udvælge fem virksomheder, som bliver nomineret til DI
Prisen. Alle virksomheder vil få besked ultimo juni om, hvorvidt de er nomineret til
prisen eller ej.
De fem nominerede virksomheder vil blive kontaktet med henblik på:
• Et interview til en artikel i DI Business magasinet.
• Et besøg med henblik på at tage billeder og optage video fra virksomheden
- til markedsføring af DI Prisen og virksomhedens indsats inden for grøn omstilling.
Vinderen udpeges dels af den uafhængige ekspertkomité og dels af DI’s medlemmer.

Ansøgningskrav
Kun medlemmer af DI eller virksomheder
associeret til DI kan ansøge.
Hver medlemsvirksomhed kan hvert år
søge én gang om én indsats.
Kriterier for at blive nomineret
For at blive indstillet til DI Prisen 2019 skal
virksomhederne opfylde følgende overordnede kriterier:
•

Der er tale om en grøn omstilling enten i form af virksomhedens eget aftryk ved ændret proces eller forretningsmodel - eller via udviklingen af
nye grønne løsninger til markedet.

•

Indsatsen er allerede igangsat.

I bedømmelsen vil der desuden blive lagt
vægt på:
•

De konkrete resultater, som virksomheden har opnået og/eller forventer
at opnå gennem indsatsen.

•

Betydningen af indsatsen for det omkringliggende samfund.

•

At indsatsen har en positiv afsmittende effekt på flere af FN’s Verdensmål.

Ansøgningsfristen er den 24. maj 2019
kl. 12.00
Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information, er du velkommen til at
kontakte chefkonsulent Hanne Merete
Lassen på tlf. 5136 3166 / haml@di.dk.

DI Prisen overrækkes på DI Topmødet den 17. september 2019 – her vil vinderen få
overrakt en statuette, der er sponsoreret af Alexander Foss’ Industrifond.

PRISEN

Læs mere og ansøg om DI Prisen på
di.dk/diprisen

