Zarzqdzenie Nr ll4l20l8
Starosty Parczewskiego
z dnia 10 grudnia 2018 r.

regulaminu przyznawania nagrody dla przedsigbiorc6w powiatu
Parczewskiego

w sprawie usta

Na podstawie art. 34 ust.
powiatowym (Dz, U.

I

ustawy

z dnta 5 czerwca 1998 r. o sarrcrzadzie

2018 r. poz.995 zp62n. zm.) zarzqdzasig, co nastgpuje:

$1
ustanawia sie nagro{g,,Lider Przedsigbiorczosci powiatu parczewskiego" przyznawanej
przedsigbiorcom dziaNpj Acym na tereme
terenie Powiatu parczewskiego.
fJqcym

s2
Zasady przyznawati{ i warunki zgloszenia do
stanowiqcymzalqczniNdoniniejszegozaruqdzeria.

niej

okreSlone zostaly

w

regulaminie

s3
Wykonanie zaruqdzenlapowierza sig Kierownikowi Wydzialu Edukacji i Spraw Spolecznych.

$4
Nad prawidlowoSci4 ryalizacji niniejszego zauqdzenta czttwa Sekretarz Powiatu.

$s
Traci moc zav4dzenle Nr 85/2017 Starosty Parczewskiego z dnia 13 grudnia 2Afi r.
regulaminu przyznawarria nagrody dla przedsigbiorc6w Powiatu

w sprawie ustalenia
Parczewskiego.

$6
Zaruqdzerue wchodzi

yt Zycie z dniem podpisania.

Regulaminu Ifonkursu,,Lider PrzedsigbiorczoSci Powiatu Parczewskiego'r'

$1
Postanowienia og6lne
1.

Celem konkulsu jest nagrodzenie form dzialalno5ci gospodarczej
o

si4gni gcia na rzecz rozwoj u

za

szczeg6lne

i promocl i Powiatu parczewskie so.

)

zacja oraz *yioi.rri,

najefektywniej

wiatu Parczewskiego.

etka z

3.

oznaczeriem

roku

jej

erdzenie przyznania nagrody. Dyplom

Przewodnicz1cy Kapituly. Nagtodzeni
oslugiwania sig we wszystkich matrgrialach

promocyjnych

i

reklamowych

firmy

tytufu ,,Lider Przedsigbiorczo6ci llowiatu

Parczewskiegd" z zachowaniem wizerunku graficznego nagrody.
4. Gala finalowa konkursu odbywa6 sig bgdzie cyklicznie w dniu 19 marca danego roku.
f,.

Wyr62nienie rtta charakter honorowy i nie jest zwi4zane z gratyfikaci4 finansow4 lub
rzeczow4. Zg)aszaj1cy

do konkursu nie ponosz4 na rzecz organizalora i:adnych

koszt6w uczestnictwa.

6,

Regulamin korlkursu jest jedynym ir6d\emzasaduczestnictwa w konkursie oraz zasad
prz:yznaw aria

{ytulu,,Lider Przedsiebiorczosci Powiatu parczewskieso".

$2
Organtzator konkursu
konkursu jest Starosta Parczewski przy udziale Kapituly. Ogloszenie

1.

zamieszczane

bgdzie

na stronie intemetowei

www.powiat.phrczew.pl oraz informacja bEdzie rozsylana do gmin

powiatu

i

instytucji

z terenu powiatu parczewskiego.

2,

Kapitutg konkursu stanowi4

:

1)

2)
3)

4) Dyrektor Zpspotru Szk6t Ponadgimn azjalny ch w p arczewte
5) Przedstawigiel Paristwowej Szkoly Wyzszej w Bialej podlaskie j- I osoba.

Za\aczntkdo

3.

Nr 11412018 Starosty Parczewskie

zdnia 10 grudnia2018 r.

Starosta zattiierdza kaZdorazowo sklad osobowy Kapituty oraz wskazuje jej
Przewodniczqdego. Przewodni czqcy odpowiada

za

organizacjg pracy Kapitufu

regulaminu.

Czlonek kapi

, kt6ry jest osobiScie zwi4zany

poprzez wtrasnoSi lub zarz:,4dzanre

przedsigbiorc4, nie bierze udzialu w glosowaniu.

je

5. Kapitula

nagrody Lider PrzedsigbiorczoSci Powiatu

Parczeurskiego

w trzech umownych bran2ach:
1) uslugi

i

2) produkcja;
3)

rolne.

$3
Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.

lPrawo
dziaLalno(t(,

w konkursie przysfuguje wszystkim podmiotom prowadz4cym
fra terenie Powiatu Parczewskiego

w bran2achwskazanych w $ 2 ust. 5

awne.
2.

wystgpowa6:

Parczewskiego;

3)
4)
5)

laureacl Statuetek poprzednich edycji;
instytudje i stowarzyszeriadziataj1ce na terenie Powiatu Parczewskiego,;

podmioltl uprawnione do uczestnictwaw konkursie, o kt6rych mowa w ust.

1.

WnioskodalVca mohe dokonad tylko jednego zgloszenia kandydata wylbieraj4c
tylko jedn4 pranhg, w kt6rej bgdzie oceniany.
4.

Nagro da j e st przyznawana corocznie.

t.

Laureat korlkursu nie moze ubiegai sig

o

przyznanie nagrody dla danej edycji,

w brarrZy w kt6rej uzyskal tytul ,,Lidera Przedsigbiorczosci" w poprzedniej edycji.

6.
7.

wz6r wniosku ustalony zostariekahdomzowo dladanej edycji konkursu.
Dokumentacjg konkursowq naleZy skladad w terminie

i

miejscu okreslonyrn pruez

orgarizator{ konkursu w ogloszeniu kolejnej edycji konkursu.

Nr 114/2018 Starosty Parczewskiego

z dnia

l0

konkursowej

wnioski na posiedzeniach w terminie nie
. Czlonkowie Kapituly zobowiqzat:ri s4 do
przedsigbiorcy

na

podstawie inlbrmacji

h wskaZnik6w przyznajqc za kuzdy od 1 do

4) korzystari| ze Srodk6w

5)

zewngtrznych;

dzialania irinowacyjne;

6) promocja

przedsigbiorstwa oraz uzyskane nagrody

i

wyr6Znienia zwiqzane

z pr ow adzonq dzialalno Sci4;

7) oddziatywdnie na otoczenie;
8) dziaNana plomocyj n e na tzecz rozwoju powiatu parczewskiego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem glos decydujilcy ma
Przewodni czEqy Kapituly.

4. Kapituta przlr,znaje nagrody

w

branhach wymienionych

w $ 2 ust. 5

podmiot6w uczestnicz4cych w konkursie, kt6rych wniosek uzyskal najwigksz4 liczbg
punk6w.

5.

Kapitula

z

posiedzenia sponqdza

protok6tr,

w kt6rym

wskazuje

laureat6w nagfody,,Lider PrzedsigbiorczoSci powiatu Parczewskiego" dla danej
edycji konkursp.
Ogloszenie wynik6w konkursu nast4pi na uroczystej gali o czym wszyscy uc:restnicy

konkursu zostanqpisemnie poinformowani.

$s
Postanowienia kofcowe

1. Konkurs przegrowadza sig w spos6b rzetelny i bezstronny.

2. Organizator zqbowiqzany jest do dochowania tajemnicy handlowej uczestrika.
Dane osobow{ uczestnik6w konkursu bgd4 gromadzone

organizatora konkursu vty\qcznte

na

i

v,rykorzystywanr: przez

podstawie rozporz4dzeria Parlamentu

ZaN4cznk do zarzddzeniaNr 11412018 Starosty Parczewski ego

Europejskiegd

i

Rady (UE) 20161679

z dnia27 kwietnia

z

dnia I 0 grudnia 201 8 r.

2016 r.

w sprawie ochrony

zaniem danych osobowych i w sprawie
uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og61ne
osobowe uczestnik6w gromadzoue przez
organizatora ftonkursu s4 niezbgdne do cel6w wynikaj4cych z prawnie uzasadlnionych
interes6w realizowanychprzezAdministratora zgodni e z art.6, ust.

I lit f RoDo.
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