
 

Logistický projekt roku 2020 
České logistické asociace 

 
Evropská logistická asociace (ELA) je každoročním vyhlašovatelem European Gold Medal in Logistics and 
Supply Chain (dříve European Award of Logistic Excellence), evropské ceny pro vynikající logistické projekty. 
Tato soutěž je na evropské úrovni pravidelně vyhlašována s cílem podpořit a iniciovat inovativní řešení 
konkrétních logistických projektů. 
 
Česká logistická asociace o.s. (ČLA), člen Evropské logistické asociace, vyhlašuje v souladu s podmínkami této 
tradiční celoevropské soutěže o evropský logistický projekt roku národní kolo této prestižní soutěže pod 
názvem „Logistický projekt roku 2020“. Přihlásit je možné projekty, které: 

• Jsou v současné době implementovány minimálně z 80% 

• Představují inovativní řešení se zřejmými přínosy pro jednu či více zúčastněných stran 

• Nabízejí možnost přenosu získaného know-how na další subjekty 
 
Projekty, které se umístí v národní soutěži na prvních třech místech, budou v případě zájmu předkladatelů 
následně nominovány Českou logistickou asociací do evropského kola European Gold Medal in Logistics and 
Supply Chain. Česká logistická asociace získala jako stálý člen ELA exkluzivitu pro nominace projektů 
z českého národního kola do evropské soutěže. Konkrétní podmínky pro nominaci národních projektů do 
soutěže European Gold Medal in Logistics and Supply Chain naleznete v informaci Evropské logistické 
asociace zde: http://www.elalog.eu/concept. 
 
V předchozím ročníku do evropského kola European Gold Medal in Logistics and Supply Chain postoupil vítěz 
národního kola, Budějovický BUDVAR n.p. 
 
Projekty je možné předkládat v českém či anglickém jazyce ve formátu PDF, Word či PowerPoint na e-
mailové adrese sekretariat@czech-logistics.eu a v případě souběžného podání i tištěné formy projektu na 
adresu sídla České logistické asociace, Pod Výtopnou 367, 186 00 Praha 8. Nejzazším termínem podání 
projektu do národního kola soutěže je 30. září 2020.  
 
Spolu s vlastním projektem laskavě do soutěže zašlete i následující informace: 

1. Název projektu, pod kterým bude projekt do soutěže zařazen 
2. Název a sídlo společnosti – předkladatele projektu 
3. Jméno kontaktní osoby, telefonické a mailové spojení 
4. Předmět podnikání, resp. oblast, ve které je projekt realizován 
5. Stupeň dokončenosti projektu a dobu trvání pilotního a/nebo ostrého provozu 
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