Pravidla pro nominace na Ceny AFI
1. CENA AFI ZA VÝZNAMNÝ POČIN V OBLASTI INVESTIC
Obecné informace
o Účelem Ceny je ocenit aktivity či projekty uskutečněné v České republice (např. investice
do pokročilých technologií atp.) a aktivity či projekty původem z České republiky,
uskutečněné v zahraničí, které mají přínos pro Českou republiku (např. export inovací,
spoluvytváření pozitivního obrazu českého průmyslu v zahraničí, rozvoj obchodních
vztahů se strategickými partnery atp.).
o Cena může být udělena jak ve vztahu k jednotlivé investici celkově (např. významný
investiční projekt v rámci sektoru činnosti), tak i k jejím částem (např. zavedení
sofistikované výroby v potravinářství aj.). Oceněna může být jakákoliv forma investice
(greenfield, brownfield, joint-venture nebo akvizice).
o Cena může být udělena jedné právnické osobě, státní instituci, příspěvkové
organizaci, obecně prospěšné společnosti, neziskové organizaci, vysoké škole či
výzkumnému pracovišti, a nemůže být udělena opakovaně.
Nominace
o Nominace musí obsahovat tyto formální náležitosti:
o Název či jméno organizace/aktivity/projektu;
o Profesní zaměření;
o Popis organizace/aktivity/projektu a jeho přínosu v rozsahu 1500-4500 znaků vč.
mezer v češtině nebo angličtině + případné přílohy (v případě postoupení
nominace do užšího výběru budou vyžádány podrobnější informace od
nominujícího a nominovaného);
o Odůvodnění nominace.
2. CENA AFI ZA DLOUHOLETÝ PŘÍNOS INVESTIČNÍMU PROSTŘEDÍ ČR
Obecné informace:
o Účelem Ceny je vyzdvihnout a náležitě veřejně ocenit významné osobnosti, které se
zasadily o rozvoj českého investičního prostředí a hospodářství, především svou činností
směřující k podpoře investic, a k vytváření prostředí příznivého pro investory a rozvoj
investic v Česku.
o Cena může být udělena jedné fyzické osobě nebo několika fyzickým osobám
společně, a nemůže být udělena opakovaně.
Nominace
o Nominace musí obsahovat tyto formální náležitosti:
o Jméno osobnosti;
o Profesní působnost;
o Popis osoby a jeho/jejího přínosu v rozsahu 1500-4500 znaků vč. mezer v češtině
nebo angličtině + případné přílohy (v případě postoupení nominace do užšího
výběru mohou být vyžádány podrobnější informace od nominujícího a
nominovaného);
o Odůvodnění nominace.

