Załącznik
do Uchwały Nr 370/17
Zarządu Powiatu w Bełchatowie
z dnia 7.11.2017 r.

„FIRMA NA MEDAL”
REGULAMIN KONKURSU

Listopad 2017 r.
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Postanowienia ogólne
§1
1. Celem konkursu jest promowanie dobrze zarządzanych pod względem finansowym
i organizacyjnym różnych form działalności gospodarczej.
2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najefektywniej działających przedsiębiorców
zarejestrowanych lub działających na terenie Powiatu Bełchatowskiego.
3. Regulamin konkursu jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w konkursie oraz zasad
przyznawania tytułu: „FIRMA NA MEDAL”.
Organizator konkursu
§2
1. Organizatorem konkursu jest Powiat Bełchatowski.
2. Kapitułę Konkursu stanowią :
1) członkowie Zarządu Powiatu w Bełchatowie,
2) przedstawiciele:

Bełchatowsko

Kleszczowskiego

Parku

Przemysłowo

Technologicznego, Regionalnej Izby Gospodarczej, Powiatowego Urzędu Pracy
w Bełchatowie, Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, Stowarzyszenia na Rzecz
Zrównoważonego

Rozwoju

Gminy

Kleszczów,

Fundacja

Rozwoju

Gminy

Kleszczów, Agencji Rozwoju Regionalnego „ARREKS” - po jednej osobie.
3. Przewodniczącym Kapituły i jej stałym członkiem jest Starosta Bełchatowski.
4. W skład Kapituły nie mogą wchodzić osoby reprezentujące przedsiębiorców, biorących
udział w konkursie.
Uczestnicy
§3
1. Prawo uczestnictwa w konkursie przysługuje przedsiębiorcom zarejestrowanym lub
prowadzącym działalność na terenie Powiatu Bełchatowskiego, we wszystkich branżach
w oparciu o krajowe przepisy i wymogi prawne, z wyłączeniem podmiotów działających
w sferze gospodarki komunalnej, w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce
komunalnej.
2. Przedsiębiorca, który aspiruje do tytułu powinien spełniać następujące kryteria
podstawowe:
1) posiada dobrą sytuację finansową,
2) terminowo reguluje wszelkie zobowiązania,
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3)

nie uczestniczy w sądowym postępowaniu układowym lub bankowym
postępowaniu ugodowym,

4) nie zalega z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
3. Uczestnictwo w konkursie wymaga wypełnienia Formularza Zgłoszenia, który stanowi
Załącznik do niniejszego Regulaminu Konkursu.
4. Uczestnikiem konkursu nie może zostać przedsiębiorca wyróżniony tytułem „Firma na
medal” w ciągu ostatnich 2 lat.
Kategorie
§4
1. Uczestnicy tj. przedsiębiorcy z terenu Powiatu Bełchatowskiego (posiadający siedzibę,
oddział lub zakład na terenie powiatu), ubiegają się o tytuł „FIRMA NA MEDAL” w
następujących kategoriach:
- prowadzący działalność od powyżej 1 roku do 3 lat,
- prowadzący działalność powyżej 3 lat: małe firmy do 50 osób, średnie firmy powyżej 50
osób.
Aby dana kategoria była rozpatrywana muszą wpłynąć co najmniej 2 formularze
zgłoszeniowe w danej kategorii.
2.

Lista przyjętych zgłoszeń zostanie umieszczona na stronie internetowej www.powiatbelchatowski.pl do dnia 15 stycznia 2018 roku.

3. Kapituła Konkursu zdecyduje o wręczeniu statuetek dla zwycięzców, może również
przyznać wyróżnienia czy nagrody specjalne.
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom potwierdzający udział w konkursie.
Zasady uczestnictwa w konkursie
§5
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną na adres:
mnowak@powiat-belchatowski.pl, wypełnionego prawidłowo Formularza Zgłoszenia,
podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy (formularze
dostępne są do pobrania w formie elektronicznej na stronie internetowej www.powiatbelchatowski.pl) do dnia 10 stycznia 2018 r.
2. Uczestnik powinien wskazać, które z dokumentów lub dane zawarte w Formularzu
Zgłoszenia stanowią ścisłą tajemnicę handlową.
3. Uczestnik zobowiązany jest umożliwić wizytację członkom Kapituły w jego siedzibie,
w przypadku gdy wystąpi taka potrzeba. O zamiarze przeprowadzenia wizytacji
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Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie w terminie 3 dni przed jej
wykonaniem.
Przebieg procedury konkursowej
§6
1. Ostateczny termin składania Formularzy Zgłoszeniowych upływa 10 stycznia 2018 roku.
Termin ten może zostać przedłużony w wyjątkowych przypadkach, jedynie za zgodą
Kapituły.
2. Kapituła Konkursu analizuje i ocenia Formularze Zgłoszeniowe na posiedzeniu
w terminie nie później niż do 24 stycznia danego roku. Członkowie Kapituły zobowiązani
są do zachowania tajemnicy obrad.
3. W trakcie posiedzenia Kapituła dokonuje punktowej oceny przedsiębiorcy na podstawie
złożonego Formularza Zgłoszeniowego według wskaźników określonych w poniższych
tabelach, a szczegółowo opisanych w Załącznikach do Regulaminu Konkursu :
Przedsiębiorcy prowadzący działalność od powyżej 1 roku do 3 lat:
Nazwa wskaźnika

Maksymalna liczba punktów

I. Sposoby promocji przedsiębiorcy

20

II. Działania innowacyjne

20

III. Korzystanie ze środków zewnętrznych

20

IV. Rozwój i tworzenie nowych miejsc
pracy
V. Dbałość o środowisko naturalne
Maksymalna liczba przyznanych
punktów

20
20
100

Przedsiębiorcy prowadzący działalność powyżej 3 lat:
- małe firmy do 50 osób
- średnie firmy powyżej 50 osób
Nazwa wskaźnika

Maksymalna liczba punktów

I. Wskaźniki ekonomiczne

20

II. Zrealizowane działania inwestycyjne

15

III. Rozwój a tworzenie nowych miejsc
pracy

15
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IV. Wykorzystanie środków pochodzących z

10

programów unijnych
V. Działania innowacyjne

10

VI. Jakość produktów związanych z

5

działalnością przedsiębiorcy
VII. Działalność promująca przedsiębiorcę

5

VIII. Inwestowanie w zasoby ludzkie

5

IX. Liczba stanowisk pracy dla osób

5

niepełnosprawnych
X. Dbałość o środowisko naturalne

5

XI. Działalność charytatywna.

5

Maksymalna liczba przyznanych

100

punktów

4. Kapituła z posiedzenia sporządza protokół, w którym podaje swój werdykt i przedstawia
nominowanych do tytułu. Statuetki i certyfikaty zostaną przyznane przedsiębiorcom
nominowanym, którzy uzyskają największą liczbę punktów.
5. Ponadto, każdy laureat konkursu otrzyma możliwość zaprezentowania się na łamach
pisma redagowanego przez Starostwo Powiatowe i na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Bełchatowie w formie i treści wzajemnie ustalonej oraz podczas imprez
cyklicznych organizowanych przez Powiat Bełchatowski

w okresie roku od dnia

uhonorowania.
6. Ogłoszenie wyniku Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas wydarzenia
wskazanego przez Organizatora, o czym wszyscy uczestnicy konkursu zostaną pisemnie
poinformowani.
Obowiązki organizatora

§7
1.

Przeprowadzić konkurs w sposób rzetelny, bezstronny i nie budzący zastrzeżeń
organizacyjnych.

2.

Dochować tajemnicy handlowej uczestnika.

3.

Zawiadomić uczestników o wynikach oceny ich zgłoszeń.

4.

Zamieścić nazwy przedsiębiorców- laureatów konkursu w materiałach dotyczących
kolejnych edycji konkursu oraz w komunikatach medialnych Starostwa Powiatowego.
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Uprawnienia laureata
§8
Laureatom konkursu przysługuje prawo posługiwania się nazwą konkursu oraz wykorzystywania
informacji o przyznanym tytule w prowadzonej przez przedsiębiorcę kampanii reklamowej oraz
w materiałach promocyjnych.
Postanowienia końcowe

§9
1. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych uzyskane od Uczestników Konkursu
będą zgromadzone i wykorzystywane przez Organizatora Konkursu wyłącznie na
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem głos decydujący ma
Przewodniczący Kapituły.
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