
 

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 

Regulamin Konkursu nagrody  

„Przyjaciel biznesu lokalnego” 

 

Część I Postanowienia ogólne 

§ 1  

Organizatorem Konkursu nagrody „Przyjaciel biznesu lokalnego”, zwanego dalej Konkursem 

jest Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”. 

§ 2 

Nagroda  „Przyjaciel biznesu lokalnego” (zwana dalej Nagrodą) ma charakter honorowy.  

§ 3 

Celem Nagrody jest wyróżnienie podmiotów za promowanie postaw przedsiębiorczych, 

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 „Przyjaciel biznesu lokalnego” oraz prawo do posługiwania się 

tytułem „Przyjaciel biznesu lokalnego”.  

§ 5 

Laureaci nie otrzymują gratyfikacji finansowych.  

Część II Kapituła Konkursu 

§ 6 

Kapitułę Konkursu oraz jej Przewodniczącego powołuje Zarząd Lokalnej Grupy Działania 

„Region Włoszczowski”.  

Część III  Zgłaszanie kandydatów 

§ 7 

Do udziału w Konkursie uprawnione są podmioty – organizacje pozarządowe, które mają 

swoją siedzibę na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”.  
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§ 8 

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

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

§ 9 

Przed zgłoszeniem podmiotu do Konkursu należy uzyskać zgodę jego przedstawicieli na 

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

zgłoszonego do konkursu muszą 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 10. 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 

zakwalifikowanych podmiotów trzy z największą liczbą punktów otrzymują Nagrodę 

„Przyjaciel biznesu lokalnego”. 

§ 15 

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie statuetek „Przyjaciel biznesu lokalnego” nastąpi podczas 

uroczystej Gali „Przyjaciel biznesu lokalnego”. Udział w gali nie wiąże się z żadną opłatą. 

Zostaną na nią zaproszeni przedstawiciele wszystkich podmiotów zakwalifikowanych do 



 

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 

udziału w Konkursie, a także  przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji oraz 

przedstawiciele sektora gospodarczego i społecznego.  

Część IV Postanowienia końcowe 

§ 16 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

§ 17 

Organizator nie przewiduje możliwości odwołania się od decyzji Kapituły Konkursowej. 

§ 18 

Organizator nie będzie zwracał przekazanej dokumentacji konkursowej. 

 

XI. Klauzula informacyjna: 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie  o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz  o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Region 

Włoszczowski” z siedzibą 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 23, tel. 41 394 14 05, e-mail: 

lgd_wloszczowa.pl 

2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych  w zakresie działania Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony 

Danych Arkadiusz Zarębski, numer telefonu 786 816 337; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody zgodnie a art. 6 ust 

1. lit. a RODO w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu nagrody „Przyjaciel biznesu 

lokalnego”; 

4. w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3,  Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami 

danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru  danych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych  w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan: 

➢ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, w tym 

prawo do uzyskania kopii tych danych; 
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➢ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych danych osobowych – w 

przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;  

➢ na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych; 

➢ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych; 

➢ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;  

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 


