Po raz czwarty w swej historii, podczas uroczystej Gali, Europejski Klub
Biznesu Polska uhonoruje osoby i firmy, które w szczególny sposób
przyczyniły się do rozwoju w Polsce przedsiębiorczości, gospodarki, nauki,
kultury i sportu oraz, które osiągnęły sukces na skalę europejską i światową.
Tegoroczna Gala będzie miała szczególnie uroczysty charakter, odbywa się
bowiem z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wydarzenie zostało wpisane na listę przedsięwzięć realizowanych w ramach
obchodów stulecia odzyskania niepodległości i korzysta z identyfikacji
wizualnej Programu Wieloletniego „Niepodległa”.
Nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska są honorowe i zostaną
wręczone w sześciu kategoriach:
Nagroda
Główna
VICTORIA
EUROPAE 2018
VICTORIA
EUROPEJSKA, przyznawana osobom fizycznym, firmom, instytucjom,
organizacjom społecznym, inicjatywom i przedsięwzięciom, które w sposób
szczególny przyczyniły się do podniesienia prestiżu Polski na arenie
międzynarodowej
oraz nagrody w pięciu równorzędnych kategoriach:
ENTREPRENEUR MAGNUS 2018 WYBITNY PRZEDSIĘBIORCA przyznawana
za wybitne osiągnięcia i zasługi gospodarcze;
BENE MERITUS 2018 DOBRZE ZASŁUŻONY przyznawana za szczególne
osiągnięcia w reprezentowanej dziedzinie;

SIGNUM TEMPORIS 2018 ZNAK CZASU przyznawana za kultywowanie
tradycji, działalność innowacyjną oraz za zasługi w zakresie popierania
integracji europejskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
PRO FUTURO 2018 DLA PRZYSZŁOŚCI przyznawana za zasługi w zakresie
wspierania rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, kultury i sportu;
PRO PUBLICO BONO 2018 ZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ przyznawana za
szczególne osiągnięcia w działalności społecznej.
Europejski Klub Biznesu Polska podchodzi do kwestii biznesowych
holistycznie. Dostrzega znaczenie dla przedsiębiorczości kultury, nauki,
sportu, mediów i całego otoczenia. Taka kompleksowość oznacza synergię
działalności gospodarczej z innymi dziedzinami, w wyniku czego następuje
wszechstronny rozwój społeczeństwa, humanitaryzm i poprawa poziomu
życia, a temu właśnie ma służyć rozwój przedsiębiorczości. Stowarzyszenie w
swoim działaniu hołduje przyjętym przez siebie zasadom oraz systemowi
wartości i ideałów. Są to: kultura, etos, moralność, etyka oraz solidarność
społeczna. Bezwzględnie na te wartości ukierunkowane są nagrody
Europejskiego Klubu Biznesu Polska, jako ich personifikacja.
Patronat Honorowy nad Galą objął Marszałek Senatu RP Pan Stanisław
Karczewski i Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Pan Prof. dr
hab. Zdzisław Krasnodębski. W gronie Patronów są także: Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Polska
Agencja Inwestycji i Handlu, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne, Pracodawcy RP, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
Mecenasem jest Deutsche Bank. Partnerem wydarzenia jest Zamek Królewski
w Warszawie. Patronat medialny objęli TVP INFO, Polish Market,
Europerspektywy, Nowy Przemysł, platforma wirtualna Nowy Przemysł,
Ambasador, Magazyn Świat Elit oraz miesięcznik Why Story.
Program artystyczny obejmuje: mini recital fortepianowy w wykonaniu
Krzysztofa Trzaskowskiego, Polonez w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca
Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”, laureata nagrody PRO
FUTURO 2017 DLA PRZYSZŁOŚCI oraz pokaz artystyczny Obrazy
malowane piaskiem w wykonaniu Tatiany Galitsyny. Zwieńczeniem oficjalnej
części uroczystości będzie koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu
światowej sławy tenora Bogusława Morki.
Następnie goście przejdą do Arkad Kubickiego na okolicznościowe przyjęcie.

