
 

Uchwała Zarządu 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

nr 24/2012 

z dn. 18 września 2012 r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu przyznania nagrody 

„Lider Społecznie Zaangażowanego Biznesu” 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 lit a), d) Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

uchwala się co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się Regulamin konkursu przyznania nagrody „Lider Społecznie Zaangażowanego 

Biznesu”, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu. 



Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 24/2012  

z dn. 18 września 2012 r. 

 

 

 

REGULAMIN 

PRZYZNANIA NAGRODY  

„Lider Społecznie Zaangażowanego Biznesu” 

 

I. CEL KONKURSU: 

1. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej  

2. W ramach konkursu zostaną wybrane firmy wspomagające aktywność społeczną na 

terenie LGD w następujących kategoriach : 

a) "Lider Społecznie Zaangażowanego Biznesu w Gminie Baćkowice" 

b) "Lider Społecznie Zaangażowanego Biznesu w Gminie Brody" 

c) "Lider Społecznie Zaangażowanego Biznesu w Gminie Łagów" 

d) "Lider Społecznie Zaangażowanego Biznesu w Gminie Nowa Słupia" 

e) "Lider Społecznie Zaangażowanego Biznesu w Gminie Pawłów, 

f)  "Lider Społecznie Zaangażowanego Biznesu w Gminie Waśniów" 

3. Celem konkursu jest:  

a) promocja Lokalnej Strategii Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, 

b) promocja i wspieranie firm działających na terenie LGD tj. Gmin: Baćkowice, 

Brody, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów, które swoją postawą wspierają 

aktywność społeczną mieszkańców obszaru objętego LSR, 

c) promocja dobrych praktyk w dziedzinie pozyskiwania i zarządzania środkami 

pozyskanymi od firm. 

4. W wyniku konkursu przyznaje się nagrody Lider Społecznie Zaangażowanego Biznesu 

w każdej kategorii. 

5. Nagroda honoruje najbardziej aktywne w sferze społecznej firmy, 

 

II. ORGANIZACJA KONKURSU: 

1. Konkurs przeprowadza Kapituła Nagrody. 

2. W skład Kapituły Nagrody wchodzi docelowo 16 członków, w tym: 

a) Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej,  

b) Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, 

c) Wójtowie Gmin: Baćkowice, Brody, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów lub 

osoby przez nich delegowane. 
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d) Laureaci konkursu z poprzednich edycji. 

3. Do zadań Kapituły Nagrody należy: 

a) nadzór nad przebiegiem konkursu, 

b) wybór laureatów i zwycięzców w danej edycji, 

4. Kapituła jako organ kolegialny podejmuje rozstrzygnięcia w formie głosowania na 

swych posiedzeniach. 

5. Każdemu Członkowi Kapituły przysługuje jeden głos. Rozstrzygnięcia  podejmowane 

są w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów składu Kapituły. 

W przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

6. Pracami Kapituły kieruje Dyrektor Biura i reprezentuje ją na zewnątrz. Do obowiązków 

Dyrektora Biura należy w szczególności: 

 zwoływanie posiedzeń Kapituły, 

 zatwierdzanie porządku obrad i protokołów z posiedzeń Kapituły.  

7. Członkowie Kapituły zobowiązani są do: 

 sumiennego i obiektywnego oceniania wniosków kandydatów do Nagrody, 

 weryfikowania dostarczonych wniosków i innych dokumentów konkursowych, 

 nie ujawniania wniosków oceny podmiotom kandydującym do Nagrody, 

 członek oceniający wniosek nie może być bezpośrednio związany z wnioskodawcą. 

III. SEKRETARIAT KONKURSU 

1. Obsługą organizacyjną Kapituły Nagrody zajmuje się Biuro Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Świętokrzyskiej  

2. Obowiązki członków Sekretariatu wykonują wyznaczeni pracownicy zatrudnieni 

w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. 

3. Do zadań Sekretariatu Nagrody należy: 

a) przygotowanie materiałów do ogłoszenia konkursu, 

b) prowadzenie bieżącej korespondencji z uczestnikami konkursu, 

c) bieżące udzielanie informacji co do zasad uczestnictwa w konkursie, 

d) przygotowanie i nadzorowanie zadań związanych z działaniami promocyjno-

informacyjnymi zaplanowanymi na daną edycję konkursu, w tym: 

 koordynacja prac promocyjno- organizacyjno-informacyjnych związanych z 

obsługą konkursu, 

 organizacja Gali "Lider Społecznie Zaangażowanego Biznesu". 
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IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE "LIDER ŚWIĘTOKRZYSKI" 

1. W konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, którzy działają lub mają siedzibę na 

terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej tj. 

Gmin województwa świętokrzyskiego: Baćkowice, Brody, Łagów, Nowa Słupia, 

Pawłów, Waśniów. 

2. Zgłoszenia mogą dokonać: 

a) samodzielnie przedsiębiorcy, lub 

b) organizacje pozarządowe, Gminy, instytucje kultury dla których organizatorem jest 

jednostka samorządu terytorialnego lub mieszkańcy z obszaru LGD, posiadający 

pisemną zgodę zgłaszanego. 

V. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ 

1. Podczas oceny Kapituła Konkursu będzie brała pod uwagę następujące czynniki: 

 liczba inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną wspartych przez uczestnika 

konkursu w okresie ostatnich pięciu lat, 

 rodzaj wspartych inicjatyw, 

 forma udzielonego wsparcia, 

 systematyczność pomocy udzielanej organizacjom pozarządowym z obszaru LGD. 

 

VI. PRZEBIEG KONKURSU  

A. ETAP PIERWSZY: 

1. Każdy uczestnik lub zgłaszający, o którym mowa w punkcie IV regulaminu przesyła do 

Sekretariatu Nagrody, w określonym przez Kapitułę terminie, formularz zgłoszeniowy. 

2. Nadesłane formularze Sekretariat rejestruje, sprawdza czy zawierają wszystkie 

niezbędne informacje i załączniki. W razie wystąpienia braków prosi o uzupełnienie 

dokumentacji.  

3.  Dopuszcza się sprawdzenie wiarygodności danych zawartych w formularzu.  

4. Sekretariat, po weryfikacji wszystkich formularzy zgłoszeniowych opracowuje raport, 

w którym umieszcza informację na temat zgłoszonych kandydatów w poszczególnych 

kategoriach gminnych, którzy przechodzą do II etapu konkursu. Raport ten przekazuje 

Kapitule wraz z kompletną dokumentacją konkursową. 

5. Kapituła wybiera i zatwierdza listę laureatów. 

6. Sekretariat Nagrody, w terminie dwóch tygodni od zatwierdzenia listy laureatów przez 

Kapitułę powiadamia wszystkich laureatów. Zatwierdzona przez Kapitułę lista 
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laureatów umieszczana jest również na stronie internetowej Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Świętokrzyskiej. 

 

B. ETAP DRUGI 

1. Etap drugi stanowi Gala "Społecznie Zaangażowanego Biznesu", podczas której 

ogłaszane są wyniki konkursu, przez publiczne podanie do wiadomości informacji o 

zwycięzcach. 

2. Zwycięzcy otrzymają statuetkę, certyfikat oraz tytuł „Zwycięzca w Konkursie Lider 

Społecznie Zaangażowanego Biznesu”. Otrzymają także zaproszenia do uczestnictwa  

w Kapitule na okres dwóch kolejnych lat.  

3. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy potwierdzające uczestnictwo w konkursie jak 

również prawo do legitymowania się zdobytym tytułem przez dwa lata. 

4. Laureaci konkursu " Lider Społecznie Zaangażowanego Biznesu " otrzyma w nagrodę 

bezpłatną promocję firm w postaci sfinansowania odcinka "Panoramy Gospodarczej" w 

TVP Kielce prezentującego konkurs oraz sylwetki wszystkich zwycięzców. 

 

VII. KORZYŚCI JAKIE UZYSKUJĄ ZWYCIĘZCY W KONKURSIE "LIDER 

SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANEGO BIZNESU" 

1. Prawo do uczestniczenia w pracach Kapituły przez okres dwóch lat. 

2. Podniesienie prestiżu i uznania firmy w województwie. 

3. Promocja poprzez umieszczenie informacji na temat zwycięskiej firmy, prasie 

lokalnej. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Interpretacją postanowień regulaminu zajmuje się Kapituła Nagrody. 


