
 

 
Avrupa Responsible Care Ödülleri Galerisi 2022 – Başvuru Esasları 
 
Başvurular için son tarih 30 Haziran 2022 – Daha fazla bilgi için e-posta adresi: 
RCAwards@cefic.be 
 
Avrupa Responsible Care Ödülleri, Avrupa'daki tedarik zinciri boyunca Responsible Care 
uygulayan tüm şirketlere ve/veya tesislere açıktır. Ulusal dernekler ve bağlı kuruluşlar da 
Responsible Care'e kaydolmuş olmaları veya Cefic ile bir Responsible Care Ortaklık 
Anlaşmasına sahip olmaları koşuluyla katılmaya uygundur. 
 
Ukrayna savaşın yıkıcı insani sonuçlarıyla karşı karşıya kalırken, Avrupa kimya sanayimiz 
halkına karşı dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Bu durumda, geniş sektörümüzün Ukrayna 
halkının günlük yaşamının acil ihtiyaçlarını destekleme ve enerji krizinin uzun vadeli olumsuz 
etkilerini azaltma çabalarını paylaşmak için 2022 Responsible Care Tanınmasını bir araç olarak 
kullanmak istiyoruz. Sürdürülebilir bir Avrupa ekonomisi Bu nedenle, Ödül programının bu yılki 
amacı, tüm geçerli girişleri iki kategoride özetlenen bir çevrimiçi sergide sergilemek 
olacaktır: İnsani Yardımı Destekleme ve Kaynak Verimliliği için Çalışmak. 
 
Cefic ve ulusal federasyonların üyeleri de dahil olmak üzere tüm Responsible Care 
katılımcılarını, projelerinizi ve girişimlerinizi paylaşmak için bize katılmaya davet ediyoruz. 
Serginin Ekim ayında açılması öngörülüyor. 
 
Giriş kriterleri 

• Gerçekler, rakamlar, fotoğraflar, resimler, kısa videolar, PowerPoint sunumu, 
referanslar vb. dahil olmak üzere girişimin faydalarını gösteren ek destekleyici 
materyalleri dahil edin. Projenin ilgili yerlerde çalışanlara ve paydaşlara nasıl 
iletildiğiyle birlikte. 

• Kayıtlar, Responsible Care Recognition başvuru formu kullanılarak İngilizce olmalıdır. 
• Başvuru sahipleri Avrupa'da ikamet etmelidir. 
• Proje çoktan başlamış olmalıdır. 

 
Girişler için rehberlik 

• Girişler, amacını ve hedeflerini ve eylem listesini ana hatlarıyla belirten, girişimlerin 
net bir tanımını içermelidir. 

• Bağımsız bir jüri, geçerli başvuruları değerlendirecek ve yorum yapacaktır. 
• Yalnızca yürürlükteki yasalara uygun olarak kamuya açıklanabilecek bilgileri 

sağlayın. Tüm bilgiler yayınlanmadan önce doğrulanacaktır. 
• Tüm başvuru sahiplerine başvuruları ile ilgili olarak bilgi verilecektir. 
• Lütfen genel pazarlama materyalinin uygun olmadığını unutmayın. 
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Kategorilerin açıklaması 
Tanımaların iki kategoride toplanması önerilmektedir: 

 
• İnsani yardım çabalarını desteklemek 

Ukrayna'daki etkilenen insanlara ve komşu ülkelerdeki mültecilere ve muhtaç insanlara 
insani yardım sunan girişimler. Bu, örneğin doğrudan bağışları, geçici barınma ve lojistik 
hükümlerini, sürücülerin yiyecek, içecek ve dinlenme tesisleriyle desteklenmesini, idari 
desteği, gıdaya, temiz suya, ilaca ve tıbbi ekipmana, giysiye, hijyene, psikososyal destek 
ve daha fazla. 
  
 

• Kaynak verimliliği için çabalamak 
Stratejik bağımlılığın azaltılmasına ve enerji ve hammadde tedarik zinciri çeşitliliğinin 
artırılmasına odaklanan, kaynakları verimli kullanan, iklim açısından nötr ve döngüsel bir 
Avrupa'ya katkıda bulunan girişimler. 
 
Sorular? 
Başvurunuzun sunulması veya diğer hususlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen şu 
adresle iletişime geçin: RCAwards@cefic.be
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