Regulamin konkursu przyznawania Statuetek Lidera Biznesu
§1
Organizatorem Konkursu jest:
a)

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z siedzibą w Mikołajkach, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki
reprezentowane przez Zarząd Stowarzyszenia(w skrócie: SWJM),

b) Samorządy wchodzące w skład Stowarzyszenia WielkieJezioraMazurskie 2020 i będące Partnerami
w projekcie, tj.: Gmina Miasto Giżycko, Gmina Giżycko, Gmina Miłki, Gmina Orzysz, Gmina Ruciane-Nida,
Gmina Mikołajki, Gmina Miasto Mrągowo, Gmina Mrągowo, Gmina Ryn, Gmina Węgorzewo, Gmina Pisz.
Samorządy są reprezentowane przez przedstawicieli delegowanych przez Burmistrzów i Wójtów.
§2
Konkurs realizowany jest w ramach cyklu wydarzeń Konferencji Gospodarczo – Inwestycyjnych pod nazwą
„Mazury to Biznes” w ramach projektu „7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior
Mazurskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4
Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.
§3
Przyznawanie

statuetek

ma

na

celu

uhonorowanie

przedsiębiorców

szczególnie

zasłużonych

z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, prowadzących działalność gospodarczą na terenie: Gminy Miasto
Giżycko, Gminy Giżycko, Gminy Miłki, Gminy Orzysz, Gminy Ruciane-Nida, Gminy Mikołajki, Gminy Miasto
Mrągowo, Gminy Mrągowo, Gminy Ryn, Gminy Węgorzewo, Gminy Pisz.
§4
Statuetki są przyznawane w trzech kategoriach:
a)

Drewno i meblarstwo

b) Żywność wysokiej jakości
c)

Ekonomia wody
§5

1.

2.

Wnioski o przyznanie statuetek mogą składać:
a)

organy i jednostki samorządowe należące do obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich,

b)

organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, związki, fundacje),

c)

osoby prawne,

d)

osoby fizyczne.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej: www.mazury.to

Wnioski należy składać do 14 sierpnia 2019 roku przez stronę internetową lub w siedzibie SWJM: ul. Kolejowa
6, 11-730 Mikołajki.
3.

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
a)

złożenia wniosku po terminie,

b)

wycofania wniosku przez wnioskodawcę,

c)

rezygnacji kandydata, niewyrażenia zgody na udział w konkursie.
§6

1.

W

konkursie

mogą

wziąć

udział

przedsiębiorcy

prowadzący

działalność

gospodarczą

w obszarze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich tj.: Gminy Miasto Giżycko, Gminy Giżycko, Gminy Miłki,
Gminy Orzysz, Gminy Ruciane-Nida, Gminy Mikołajki, Gminy Miasto Mrągowo, Gminy Mrągowo, Gminy
Ryn, Gminy Węgorzewo, Gminy Pisz, związaną z inteligentnymi specjalizacjami regionu (ekonomia wody,
zdrowa żywność, drewno i meblarstwo)
2.

Przedsiębiorcy nominowani do nagrody zostaną poinformowani o tym fakcie mailowo lub telefonicznie,
najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2019 roku.
§7

Ocenie podlega:
a)

wpływ na rozwój gospodarczy regionu,

b) wpływ na rozwój rynku pracy,
c)

relacje między pracodawcami i pracobiorcami (przyjazne miejsce pracy)

d) współpraca z lokalną społecznością,
e)

realizowane inwestycje, działania prorozwojowe,

f)

innowacyjność produktów i usług,

g)

rozpoznawalność marki i pozycja na rynku.
§8

1.

Statuetkę ̨

„Lider

Biznesu”

przyznaje

Kapituła

powołana

przez

Organizatora

konkursu.

W skład Kapituły wchodzą: po jednym przedstawicielu samorządów wymienionych w § 1 ust. b oraz jeden
przedstawiciel Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Przedstawicieli delegują Burmistrzowie i
Wójtowie samorządów oraz Zarząd Stowarzyszenia.
2.

Przewodniczącym Kapituły jest Przedstawiciel SWJM.
§9

1.

Laureaci zostaną wybrani na podstawie największej liczby głosów zebranych za pośrednictwem głosowania
internetowego na stroniewww.mazury.to oraz punktówprzyznanych przez Kapitułę.

2.

Głosowanie internetowe odbędzie się w terminie: 21 sierpnia 2019 roku – 2września 2019 roku.

3.

Kapituła oraz głosujący za pośrednictwem strony oceniają nominowanych do nagrody zgodnie
z kryteriami §7 w przedziale ocen od 0-5 pkt. (gdzie 0 – ocena najniższa, 5 – ocena najwyższa).

4.

Każdy głosujący może przyznać punkty każdej z nominowanych firm. Nieprzyznanie żadnego punktu
oznacza, że głosujący przyznaje danej firmie „0” punktów.

5.

W przypadku niewyczerpania wszystkich nominacji Organizator konkursu dopuszcza możliwość przyznania
nagrody na podstawie nominacji i głosowania przez uczestników Konferencji pt. „Znosimy bariery dla
przedsiębiorczości. Na Mazurach, w Polsce i w Europie”, która odbędzie się w dniach 12 – 13 września 2019
roku w Mrągowie zgodnie z kryteriami wymienionymi w §7.

6.

Po obradach i wyborze laureatów Kapituła sporządza protokół.
§10

1.

Formularz zgłoszenia kandydatury do konkursu „Lider Biznesu” stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

2.

Formularz do głosowania stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
§11

Oficjalne rozstrzygniecie Konkursu oraz przyznanie statuetek „Lider Biznesu” będzie miało miejsce podczas
Konferencji „Mazury to Biznes”, która odbędzie się w dniach 12 – 13 września 2019r.w Mrągowie.
§12
Postanowienia końcowe:
1.

Postanowienia Kapituły są ̨ ostateczne.

Przewodniczący Zarządu
Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
Piotr Jakubowski

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
przyznawania statuetek „Lider Biznesu”
FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATURY DO KONKURSU „LIDER BIZNESU”
Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w ramach cyklu
wydarzeń pod nazwą „Mazury to Biznes” w ramach projektu pn. „7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza
obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.
1.

DANE NOMINOWANEGO PRZEDSIĘBIORCY:

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ

ADRES/TELEFON/ MAIL SIEDZIBY PRZEDSIĘBIORSTWA

KATEGORIA (można wybrać jedną z trzech kategorii)

2.

KRÓTKIE UZASADNIENIE NOMINACJI:

……………………………………………
Podpis instytucji nominującej

……… drewno i meblarstwo
……… zdrowa żywność
……… ekonomia wody

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
przyznawania statuetek „Lider Biznesu”

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA W RAMACH KONKURSU „LIDER BIZNESU”
Konkurs jest organizowany w ramach cyklu wydarzeń pod nazwą „Mazury to Biznes” w ramach projektu
„7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” przez Stowarzyszenie Wielkie
Jeziora Mazurskie 2020.

NAZWA PRZEDSIĘBIORCY
1.

………………………………………………………………………………………

2.

………………………………………………………………………………………

3.

………………………………………………………………………………………

4.

………………………………………………………………………………………

5.

………………………………………………………………………………………

6.

………………………………………………………………………………………

7.

………………………………………………………………………………………

PUNKTACJA

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□1
□1
□1
□1
□1
□1
□1

□2
□2
□2
□2
□2
□2
□2

□3
□3
□3
□3
□3
□3
□3

□4
□4
□4
□4
□4
□4
□4

□5
□5
□5
□5
□5
□5
□5

OCENA PRZEDSIĘBIORSTWA WEGŁUG KRYTERIÓW KONKURSU (0-NAJNIŻSZA OCENA, 5-NAJWYŻSZA OCENA)

