POWIAT LIMANOWSKI

Regulamin XII edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Powiat Limanowski oraz Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej
popierając rozwój przedsiębiorczości będącej warunkiem stabilnego rozwoju lokalnej społeczności
organizuje konkurs, którego celem jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez promocję firm
osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne z zachowaniem zasad etyki biznesu oraz osób, które swym
działaniem szczególnie przyczyniają się do tworzenia sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości
jak również rozwoju lokalnej społeczności.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Konkurs organizowany jest w kategoriach:
- Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego w tym laureat internautów
- Debiut Gospodarczy Roku
- Pracodawca Roku
- Działalność charytatywna wśród lokalnej społeczności
§2
1. Organizatorem konkursu jest Powiat Limanowski, Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców z
siedzibą w Limanowej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej, który przeprowadzi konkurs w
kategorii Debiut Gospodarczy Roku.
2. Patronat medialny będą tworzyły lokalne dzienniki i stacje radiowe.

§3
1. Dla właściwego przeprowadzenia konkursu powołany zostanie porozumieniem Zespół Roboczy i
Kapituła Konkursowa.
§4
1. Informacja o konkursie będzie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
www.powiat.limanowa.pl, Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej
www.rsp.limanowa.pl ,Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej www.limanowa.praca.gov.pl.
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2. Wypełnione Ankiety Konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 30
września 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Limanowej, ulica Józefa Marka 9 (pok. nr 203 lub
złożyć na dziennik podawczy) z zastrzeżeniem § 10.
3. Uczestnicy mogą zostać zgłoszeni do udziału w konkursie przez: Urzędy Gmin/Miast Powiatu
Limanowskiego, Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców z siedziba w Limanowej, Cech
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej, Krakowską Kongregację Kupiecką oddział
Limanowa, Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej, Starostwo Powiatowe w Limanowej i innych
działających zrzeszeń przedsiębiorców i stowarzyszeń za zgodą zgłoszonych a także (dotyczy
wyłącznie kategorii ,,Lider Biznesu”, ,,Debiut Gospodarczy Roku”, „Pracodawca Roku” )
indywidualnie przez zainteresowanych przedsiębiorców, z zastrzeżeniem §10.
4. Kapituła Konkursowa posiada prawo do zgłoszenia i wyboru laureata spoza listy zgłoszonych w
poszczególnych kategoriach
5. Wzór ankiety w poszczególnych kategoriach stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

§5
1. Kapituła Konkursowa posiada prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. Decyzja o
wprowadzeniu zmian w regulaminie może również zostać dokonana decyzją Kapituły
Konkursowej.

Rozdział II
Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego
§6
Konkursu w kategorii Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego ma na celu wyróżnianie
i promocję firm działających na terenie Powiatu Limanowskiego.
§7
1. W konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa spełniające łącznie następujące warunki:
a) Przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie Powiatu Limanowskiego lub prowadzące działalność
gospodarczą na jego terenie, w tym przedsiębiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie z Powiatowego
Urzędu Pracy w Limanowej na podjęcie działalności gospodarczej.
b) Przedsiębiorstwa, które na dzień 30 czerwca 2016 prowadzą działalność gospodarczą ponad 3 lata.
2. Laureaci nagrodzeni w danym roku Statuetką ,,Lidera Biznesu” w następnych edycjach będą mogli
ubiegać się o tytuł ,,Złotego Lidera Biznesu” w trybie przewidzianym dla wyboru ,,Lidera Biznesu”.
3. W przypadku firmy, która zdobyła tytuł ,,Lidera Biznesu” w poprzednich edycjach Kapituła
Konkursowa może zdecydować o przyznaniu statuetki i tytułu ,,Złotego Lidera Biznesu” za szczególne
osiągnięcia gospodarcze miedzy innymi za promocję lokalnego regionu na arenie krajowej i
międzynarodowej, znaczące inwestycje, podnoszenie standardów i innowacyjność.
4. Laureaci ,,Złotego Lidera Biznesu” z poprzednich edycji konkursu mogą uczestniczyć w konkursie
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
5. Uczestnicy mogą sami zgłosić swój udział lub zostać zgłoszeni do udziału w konkursie przez:
Urzędy Gmin/Miast Powiatu Limanowskiego, Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców z siedziba
w Limanowej, Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej, Krakowską Kongregację Kupiecką
oddział Limanowa, Starostwo Powiatowe w Limanowej, Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej
i innych działających zrzeszeń przedsiębiorców i stowarzyszeń za zgodą zgłoszonych.
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6. Zgłoszenie (Ankieta Konkursowa wraz z oświadczeniami) należy dostarczyć osobiście lub pocztą do
dnia 30 września 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Limanowej, ulica Józefa Marka 9 pok. nr 203
lub złożyć na dziennik podawczy.

§8
1. Przedmiotem oceny ankiet przez Kapitułę Konkursową są następujące kryteria:
a) kryteria determinujące rozwój przedsiębiorczości
- tworzenie nowych miejsc pracy. Przyrost o jedno miejsce pracy 1pkt. (maksymalna liczba punktów
nie może przekroczyć 20pkt)
- wartość inwestycji (w tym zwłaszcza inwestycje innowacyjne oraz proekologiczne)- 20 pkt
- podnoszenie kwalifikacji (szkolenia, kursy językowe) 10pkt.
b) jakość produktów i nowe rynki zbytu, nowe produkty wprowadzone na rynek w 2013 r., udział
eksportu
- nowe produkty/usługi/rynki zbytu (20pkt)
- certyfikaty, zaświadczenia, nagrody, udział w targach (10pkt.)
c) Internet w firmie (10pkt)
- rola internetu w firmie
- aktualizowana strona internetowa z ofertą produktów/usług oraz danymi teleadresowymi
d) Działalność na rzecz lokalnej społeczności (5pkt.)
e) Działalność charytatywna (5pkt.)
- forma pomocy
- charakter pomocy (stała, jednorazowa)
f) współpraca z PUP w Limanowej w zakresie zgłaszania ofert pracy i zatrudnienia osób
bezrobotnych zarówno na subsydiowane jak i niesubsydiowane miejsca pracy (10pkt.).
2. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji danych.
§9
1. Kapituła może zdecydować o przyznaniu wyróżnień i nominacji w tej kategorii oraz zdecydować o
wyborze laureata w kategoriach mały średni i duży przedsiębiorca.
2. Laureaci konkursu zostaną wyróżnieni statuetką ,,Lidera Biznesu Powiatu Limanowskiego”.
3. Nominowana firma zostanie wyróżniona dyplomem w formie grawertonu.
§10

Laureat Internautów
ETAP I
1. W konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa spełniające łącznie następujące warunki:
a) Przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie Powiatu Limanowskiego lub prowadzące działalność
gospodarczą na jego terenie.
b) Przedsiębiorstwa, które na dzień 30 czerwca 2016 prowadzą działalność gospodarczą ponad 3 lata.
c) złożą ankietę Lider Biznesu – Laureat Internautów wraz z oświadczeniami ( w załączeniu)
2. Zgłoszenia kandydatów do głosowania będą przyjmowane poprzez stronę internetową :
www.powiat.limanowa.pl lub www.rsp.limanowa.pl lub www.limanowa.in. Zgłoszenie winno
zawierać nazwę firmy z podaniem adresu w tym obowiązkowo adresu e-mail kandydata.
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3. Termin zgłaszania kandydatów zostanie podany w ogłoszeniu o konkursie.
4. Uczestnicy mogą sami zgłosić swój udział lub zostać zarekomendowani w tym przez Kapitułę
Konkursową.
5. Na podany w zgłoszeniu kandydata adres e-miał zostanie przesłane zaproszenie do konkursu z
prośbą o złożenie przez kandydata ankiety Lider Biznesu – Laureat Internautów do Starostwa
Powiatowego w Limanowej. (ankieta w załączeniu)
6. Ankietę konkursową wraz z oświadczeniami należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 30
września 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Limanowej, ulica Józefa Marka 9 pok. nr 203 lub
złożyć na dziennik podawczy. (liczy się data wpływu ankiety).
7. Sporządzona zostanie lista uczestników do głosowania spełniających wymagania regulaminu.

ETAP II
1. Na stronie internetowej www.limanowa.in zostanie podana lista uczestników do głosowania z
podaniem nazwy firmy oraz informacji o branży/rodzaju działalności w której firma działa.
Po opublikowaniu listy uczestników będzie możliwość oddania głosu na wybranego kandydata.
2. Głosujący może oddać tylko jeden głos na kandydata. Weryfikowane to będzie na podstawie
adresu IP komputera użytkownika, który oddał swój głos. Głosujący oddając głos akceptuje
jednocześnie warunki niniejszego regulaminu.
3. Głosowanie na uczestników będzie możliwe do dnia 17 października 2016 r.
4. Kapituła nominuje trzy firmy z największą liczbą poprawnie oddanych głosów a firma , która
zdobędzie najwięcej głosów zostanie laureatem. Nominacje oraz tytuł Laureat Internautów
zostanie wręczony podczas gali przedsiębiorczości, która będzie miała charakter publicznej
promocji firm.

Rozdział III
Debiut Gospodarczy Roku
§ 11
Celem konkursu w kategorii „Debiut Gospodarczy Roku” jest promocja młodych stażem
przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu Limanowskiego, którzy w
szczególności wyróżnili się poprzez podjęcie i prowadzenie innowacyjnej działalności lub wdrożenie
innowacyjnego produktu/usługi.
§ 12
1. W konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa spełniające łącznie następujące warunki:
a) Przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie Powiatu Limanowskiego lub prowadzące działalność
gospodarczą na jego terenie, w tym przedsiębiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie z
Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej na podjęcie działalności gospodarczej,
b) Przedsiębiorstwa, które na dzień 30.06.2016r. prowadzą działalność gospodarczą co najmniej
1 rok ale nie dłużej niż 3 lata.
§ 13
1. Uczestnicy mogą sami zgłosić swój udział lub zostać zgłoszeni do udziału w konkursie przez:
Urzędy Gmin/Miast Powiatu Limanowskiego, Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców z siedziba
w Limanowej, Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej, Krakowską Kongregację Kupiecką
oddział Limanowa,
Starostwo Powiatowe w Limanowej i innych działających zrzeszeń
przedsiębiorców i stowarzyszeń za zgodą zgłoszonych.
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2. Zgłoszenie (Ankieta Konkursowa wraz z oświadczeniem) należy dostarczyć osobiście lub pocztą do
dnia 30 września 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Limanowej, ulica Józefa Marka 9 ( pok. nr 203
lub dziennik podawczy).
§ 14
1. Przedmiotem oceny ankiet przez Kapitułę Konkursową są następujące kryteria:
a) ocena pomysłu na biznes pod kątem zapotrzebowania lokalnego rynku, innowacyjności, realności
i trwałości inwestycji (maksymalnie 20 pkt)
b) perspektywa rozwoju firmy (maksymalnie 10 pkt)
c) doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje osoby do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej (maksymalnie 5 pkt)
2. Dodatkowo kryteriami oceny w tej kategorii będą:
a) kryteria determinujące rozwój przedsiębiorczości:
- tworzenie nowych miejsc pracy. Przyrost o jedno miejsce pracy 1pkt (maksymalna liczba
punktów 10),
- wartość inwestycji, w tym zwłaszcza inwestycje innowacyjne oraz proekologiczne –
(maksymalna liczba punktów 20),
- podnoszenie kwalifikacji (szkolenia, kursy językowe) – maksymalnie 5 pkt
b) jakość produktów i nowe rynki zbytu, nowe produkty wprowadzone na rynek w ostatnich 3
latach, udział eksportu:
- nowe produkty/usługi/rynki zbytu (maksymalnie 10 pkt)
- certyfikaty, zaświadczenia, nagrody, udział w targach (maksymalnie 5 pkt)
c) internet w firmie (maksymalnie 5 pkt)
- rola internetu w firmie,
- promocja firmy w internecie
- aktualizowana strona internetowa z ofertą produktów/usług oraz danymi teleadresowymi
d) działalność na rzecz lokalnej społeczności (maksymalnie 5pkt)
e) działalność charytatywna (maksymalnie 5pkt)
- forma i charakter pomocy (stała, jednorazowa)
f) współpraca z PUP w Limanowej w zakresie zgłaszania ofert pracy, tworzenia nowych miejsc
pracy i zatrudnienia osób bezrobotnych zarówno na subsydiowane jak i niesubsydiowane miejsca
pracy (maksymalnie 10pkt).
3. Kapituła konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji danych.

§ 15
4. Kapituła może zdecydować o przyznaniu wyróżnień i nominacji w tej kategorii.
5. Laureat nagrodzony zostanie statuetką „Debiut Gospodarczy Roku”.

Rozdział IV
Pracodawca Roku
§ 16
1. Celem konkursu w kategorii ,,Pracodawca Roku” jest propagowanie działań w zakresie zatrudnienia.
Konkurs promuje firmy, które wyróżniają się szczególną dbałością o tworzenie korzystnych warunków
zatrudnienia oraz przyczyniają się do rozwoju lokalnego rynku pracy.
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§ 17
1. W tej kategorii mogą zostać zgłoszeni pracodawcy spełniający następujące warunki:
a) zarejestrowani są na terenie Powiatu Limanowskiego lub prowadzą działalność gospodarczą na jego
terenie.
b) prowadzą działalność gospodarczą co najmniej od 5 lat licząc na dzień zgłoszenia.
b) zatrudniają powyżej 9 pracowników ( zatrudnienie średnioroczne za 2015 r.).
2. Uczestnicy mogą zostać zgłoszeni do udziału w konkursie przez: Urzędy Gmin/Miast Powiatu
Limanowskiego, Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców z siedziba w Limanowej, Cech
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej, Krakowską Kongregację Kupiecką oddział Limanowa,
Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej, Starostwo Powiatowe w Limanowej i innych działających
zrzeszeń przedsiębiorców i stowarzyszeń za zgodą zgłoszonych a także indywidualnie przez
zainteresowanych pracodawców.
3. Zgłoszenie (Ankieta Konkursowa wraz z oświadczeniami) należy dostarczyć osobiście lub pocztą
do dnia 30 września 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Limanowej, ulica Józefa Marka 9
(pok. nr 203 lub dziennik podawczy).
§ 18
1. Przedmiotem oceny zgłoszonych ankiet są:
a)
Utrzymywany stan zatrudnienia w tym wzrost zatrudnienia.
b)
Działania podejmowane w celu poprawy warunków pracy.
c)
Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz działania podejmowane w celu poprawy
warunków socjalnych ( zaplecze socjalne, działania integracyjne, kulturalno-rozrywkowe)
d)
Stwarzanie warunków do rozwoju zawodowego pracowników w tym polityka szkoleniowa.
e)
Działania na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy w tym współpraca z PUP w Limanowej
w zakresie tworzenia miejsc pracy i zatrudnienia osób bezrobotnych.
2. Po wstępnej ocenie złożonych ankiet Kapituła Konkursowa może zdecydować o wizytacji
i spotkaniu u pracodawcy w siedzibie firmy.
§ 19
1. Kapituła może zdecydować o przyznaniu nominacji w tej kategorii.
2. Laureat nagrodzony zostanie statuetką „Pracodawca Roku”.

Rozdział IV
Działalność charytatywna wśród lokalnej społeczności
§ 20
1. Celem konkursu w kategorii ,, Działalność charytatywna wśród lokalnej społeczności” jest
propagowanie działań charytatywnych i społecznych podejmowanych przez osoby związane
z przedsiębiorczością.
§ 21
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1. Uczestnicy mogą zostać zgłoszeni do udziału w konkursie w tej kategorii przez: Urzędy Gmin/Miast
Powiatu Limanowskiego, Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców z siedziba w Limanowej, Cech
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej, Krakowską Kongregację Kupiecką oddział Limanowa,
Starostwo Powiatowe w Limanowej i innych działających zrzeszeń przedsiębiorców i stowarzyszeń.
2. Zgłoszenie (Ankieta Konkursowa) należy dostarczyć do dnia 30 września 2016 r. do Starostwa
Powiatowego w Limanowej, ul. J. Marka 9 (pok. nr 203 lub dziennik podawczy).
§ 22
1. Kapituła może zdecydować o przyznaniu nominacji w tej kategorii.
2. Laureatowi konkursu zostanie przyznany honorowy tytuł „Działalność charytatywna wśród lokalnej
społeczności”.

Rozdział VI
Organizacja Konkursu
§ 23
1. Kapituła w trakcie oceny ankiet może zwrócić się o dodatkowe informacje.
2. Obrady Kapituły Konkursowej mają charakter niejawny.
§ 24
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie, w tym również w lokalnej prasie.
2. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w terminie określonym po wyłonieniu laureatów
konkursu. Przewidywany termin gali wręczenia nagród to 18 listopad 2016 r.
3. Gala wręczenia nagród będzie miała charakter publicznej promocji laureatów. Jej zakres i forma
zostanie określona po rozstrzygnięciu wyników konkursu.
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