V roku 2018 jedno z miest Európskej únie po prvýkrát v histórii získa ocenenie Mestá EÚ pre spravodlivý a etický obchod.
Ocenenie je iniciatívou Európskej komisie, ktorú spustilo Generálne riaditeľstvo pre obchod (GR pre obchod) ako záväzok
v rámci svojho oznámenia „Obchod pre všetkých“ v oblasti obchodnej a investičnej politiky zverejného v roku 2015.
Vzhľadom na neutralitu a odborné skúsenosti v oblasti spravodlivého, etického a udržateľného obchodu v rámci OSN
bolo Medzinárodné obchodné centrum zvolené do funkcie vykonávacej agentúry v súvislosti s týmto ocenením.

ÚČEL OCENENIA
•

Uznať a pripomenúť si dosiahnuté výsledky miest a pozitívny dopad na oblasť sociálnej, hospodárskej
a environmentálnej udržateľnosti v medzinárodnom obchode.

•

Podporiť udržateľný a inkluzívny rozvoj malých výrobcov vytváraním povedomia medzi občanmi, tvorcami
politík a podnikateľmi o spravodlivých, etických a udržateľných systémoch obchodovania.

•

Inšpirovať mestá navzájom sa od seba učiť a deliť sa o svoje najlepšie postupy zdôrazňovaním
a zvyšovaním hodnoty spravodlivých a etických obchodných postupov.

Ocenenie je súčasťou úsilia EÚ zvýšiť povedomie o vplyve nákupných rozhodnutí spotrebiteľov EÚ na prostredie
a živobytie ľudí v ostatných krajinách a úlohe, ktorú musia zohrávať mestá a miestne orgány.

PRÍNOSY PRE MESTO

Podpora priekopníkov
a presadzovanie
inšpiratívnych miest
a ich príbehov v oblasti
udržateľného obchodu

Prestížne uznanie
miest podporujúcich
spravodlivý a etický
obchod s vyhlásením
víťazov na
slávnostnom
odovzdávaní cien

Budúca podpora zo
strany
Medzinárodného
obchodného centra
pre projekt
udržateľného
rozvoja pod záštitou
víťazného mesta

Výmena najlepších
postupov v oblasti
spravodlivého
a etického obchodu
medzi mestami,
občanmi, tvorcami
politík a podnikmi

KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ?
Mestá EÚ s viac ako 20 000 obyvateľmi zapojené do spravodlivého a etického obchodu s tretími krajinami pri realizácii
významných a inovatívnych projektov, programov, politík alebo postupov.

AKO MÔŽE VYHRAŤ VAŠE MESTO?
V prihláške musia mestá preukázať svoju oddanosť týmto trom kritériám:

1. Vodcovstvo, vízia, stratégia
• Má vaše mesto zdokumentované svoje činnosti v oblasti „cieleného obchodovania“?
• Začlenilo mesto do svojho procesu rozhodovania piliere udržateľnosti?
2. Iniciatívy a zapojenie
• Zapája sa vaše mesto do spolupráce s viacerými zúčastnenými stranami a do zvyšovania informovanosti?
• Vytvára vaše mesto podmienky pre spravodlivé a etické aktivity bežných občanov a tvorí stimuly?
3. Dosah, vplyv, výsledky
• Môže vaše mesto preukázať vplyv a výsledky politík, ktoré prijalo?
• Môže vaše mesto ukázať, aký vplyv má uplatňovanie spravodlivého a etického obchodu na obchodné
spoločenstvá?

PREČO MESTÁ A OBCHOD?
Mestá sú už tradične centrom globálneho obchodu a vytvárajú priestor na formovanie hospodárskych vzťahov medzi
Európou a zvyškom sveta. Dnes viac ako dve tretiny Európanov žije vo veľkomestách a mestách, ktoré zohrávajú
kľúčovú úlohu v oblasti obchodu a budovania povedomia o udržateľnej spotrebe. Preto majú mestá EÚ obrovský
potenciál na presadzovanie pozitívnej zmeny v súvislosti s udržateľným a inkluzívnym obchodom.

HARMONOGRAM

Návrh na
ocenenie

máj 2017 –
október 2017

Začiatok
podávania
prihlášok

Konečný
termín
podávania
prihlášok

Hodnotiaci
výbor

apríl 2018

apríl 2018

7. dec. 2017

Rozhodnuti
e poroty

Slávnostné
odovzdanie
cien/workshopy

máj 2018

27. jún 2018

Viac informácií o ocenení, prevzatí prihláškového formulára a prihlásení nájdete na webovej stránke:
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