
 

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 

Regulamin Konkursu nagrody gospodarczej 

„Lider aktywności gospodarczej regionu włoszczowskiego” 

 

Część I Postanowienia ogólne 

§ 1  

Organizatorem Konkursu nagrody „Lider aktywności gospodarczej regionu 

włoszczowskiego”, zwanego dalej Konkursem jest Lokalna Grupa Działania „Region 

Włoszczowski”. 

§ 2 

Nagroda  „Lider aktywności gospodarczej regionu włoszczowskiego” ( zwana dalej Nagrodą) 

ma charakter honorowy.  

§ 3 

Celem Nagrody jest wyróżnienie przedsiębiorstw za osiągnięcia gospodarcze, dzięki którym 

następuje rozwój regionu włoszczowskiego, a także budowany jest pozytywny wizerunek 

tego obszaru. Nagroda ma mobilizować mieszkańców z obszaru działania LGD „Region 

Włoszczowski” do dalszej pracy na rzecz inwestowania w swoim regionie oraz motywować 

mieszkańców do podejmowania aktywności gospodarczej.  

§ 4 

Laureaci otrzymują statuetkę „Lider aktywności gospodarczej regionu włoszczowskiego” 

oraz prawo do posługiwania się tytułem „Lider aktywności gospodarczej regionu 

włoszczowskiego”.  

§ 5 

Laureaci nie otrzymują gratyfikacji finansowych, ulg w prowadzeniu działalności 

gospodarczej. 

Część II Kapituła Konkursu 

§ 6 

Kapitułę Konkursu oraz jej Przewodniczącego powołuje Zarząd Lokalnej Grupy Działania 

„Region Włoszczowski”.  

 



 

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 

Część III  Zgłaszanie kandydatów 

§ 7 

Do udziału w Konkursie uprawnione są podmioty gospodarcze, które otrzymały 

dofinansowanie z środków Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” od roku 2016. 

Przez otrzymanie środków rozumie się podpisanie Umowy o przyznanie środków. 

§ 8 

Podmioty mogą zgłaszać się samodzielnie lub mogą zostać zgłoszone przez: jednostki 

samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne min. 5-cio osobowe. 

§ 9 

Przed zgłoszeniem podmiotu do Konkursu należy uzyskać zgodę jego właściciela na 

formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Właściciel podmiotu 

zgłoszonego do konkursu musi również poświadczyć, że dane wpisane do formularza nr 2 są 

prawdziwe.  

§ 10 

Udział w Konkursie nie wiąże się z ponoszeniem żadnych kosztów uczestnictwa. 

§ 11 

Zgłoszenie podmiotów jest dokonywane na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu. 

§ 12 

Limit podmiotów biorących udział w konkursie wynosi 20. Jedynym kryterium dostępu do 

Konkursu jest kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do utworzenia listy 

rezerwowej. 

§ 13 

Termin, miejsce oraz sposób składania dokumentacji Konkursowej zostaną wskazane w 

ogłoszeniu dotyczącym niniejszego Konkursu. 

Część III Tryb wyłaniania laureatów 

§ 14 

Kapituła Konkursu dokonuje oceny zgłoszonych podmiotów. Formularz Karty Oceny wraz z 

kryteriami konkursowymi stanowią załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Spośród 
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zakwalifikowanych podmiotów trzy z największą liczbą punktów otrzymują Nagrodę „Lider 

aktywności gospodarczej regionu włoszczowskiego”. 

§ 15 

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie statuetek „Lider aktywności gospodarczej regionu 

włoszczowskiego” nastąpi podczas uroczystej Gali „Lider aktywności gospodarczej regionu 

włoszczowskiego”. Udział w gali nie wiąże się z żadną opłatą. Zostaną na nią zaproszeni 

przedstawiciele wszystkich podmiotów zakwalifikowanych do udziału w Konkursie, a także  

przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji oraz przedstawiciele sektora gospodarczego 

i społecznego.  

Część IV Postanowienia końcowe 

§ 16 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie 

internetowej LGD „Region Włoszczowski”, pod linkiem: 

http://www.lgd-region-wloszczowa.pl/upload/pliki/rodo/klauzula_na_strone_um.pdf 

§ 17 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

§ 18 

Organizator nie przewiduje możliwości odwołania się od decyzji Kapituły Konkursowej. 

§ 19 

Organizator nie będzie zwracał przekazanej dokumentacji konkursowej. 

 

 

 

 

 

 

 


