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Załącznik Nr 1
do Regulaminu
Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego
„Mocni w biznesie”

REGULAMIN
Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego
„Mocni w Biznesie 2018”
KATEGORIA ODPOWIEDZIALNY PRZEDSIĘBIORCA

Postanowienia ogólne
§1
Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2018” jest uhonorowaniem przedsiębiorstw, które
przyczyniają się do rozwoju gospodarki, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek
województwa oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw. To także wyróżnienie dla podmiotów, które
dzięki przyznanym dotacjom unijnym, tworzą innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę w regionie łódzkim.
§2
Regulamin Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2018” Kategoria „Odpowiedziany
Przedsiębiorca”, zwany dalej „Regulaminem”, określa: cele Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady
ogłaszania, kryteria oraz sposób oceny, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach.
§3
Postępowanie Konkursowe – w oparciu o treść niniejszego Regulaminu, przeprowadza w zakresie swych kompetencji,
Departament ds. Przedsiębiorczości oraz Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego.
§4
Informacje dotyczące Konkursu, w tym Regulamin i Formularz Zgłoszeniowy jest udostępniany w internecie na:
www.mocniwbiznesie.pl w zakładce „Odpowiedzialny Przedsiębiorca”.
§5
Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
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Cel konkursu
§6
1. Celem Konkursu jest:
a) rozwój idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców z województwa łódzkiego;
b) zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców wdrażaniem rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności
biznesu;
c) wypromowanie „dobrych praktyk” w zakresie CSR w regionie;
d) zachęcanie przedsiębiorstw do angażowania się w dialog społeczny i współpracę z organizacjami pozarządowymi;
e) wdrażanie standardów odpowiedzialnego i wrażliwego przedsiębiorcy do codziennych praktyk biznesowych
poprzez rozwój produktów i usług w oparciu o potrzeby społeczne;
f)

wyłonienie przedsiębiorców charakteryzujących się odpowiedzialnością społeczną w dziedzinie między innymi
relacji z pracownikami i społecznością lokalną, poszanowania środowiska oraz zasad uczciwych relacji z klientami,
partnerami, dostawcami i podwykonawcami.

2. Przedmiotem Konkursu w roku 2018 jest wyłonienie przedsiębiorców, którzy z własnych środków wspierają szkolnictwo
zawodowe na terenie województwa łódzkiego poprzez m.in.:
a) doposażanie bazy dydaktycznej szkół;
b) organizację i prowadzenie klas patronackich;
c) doskonalenie zawodowe kadry szkoły;
d) realizację praktycznej nauki zawodu;
e) doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów;
f)

udział w prowadzeniu doradztwa zawodowego;

g) organizację wizyt dla uczniów w przedsiębiorstwach;
h) organizowanie konkursów/turniejów/olimpiad;
i)

udział w uruchamianiu przez szkołę nowych kierunków kształcenia na potrzeby przedsiębiorstwa;

j)

przyznawanie stypendiów dla uczniów;

k) zapewnianie miejsc pracy dla uczniów szkół zawodowych
Tryb zgłoszenia kandydatów
§7
1. Zgłoszenia kandydatów do nagrody w kategorii „Odpowiedzialny Przedsiębiorca” dokonują szkoły zawodowe z terenu
województwa łódzkiego, które współpracują ze zgłaszanym do Konkursu przedsiębiorcą w zakresie obszarów
wskazanym w § 6 ust. 2 Regulaminu. Do Konkursu mogą zostać wytypowani przedsiębiorcy posiadający
zarejestrowaną siedzibę lub działający na terenie województwa łódzkiego.
2. Szkoły zawodowe zgłaszają kandydatów do Nagrody na druku „Formularz zgłoszeniowy”, który zostanie udostępniony
w sposób określony w §4.
3.

Formularz zgłoszeniowy wypełniony zgodnie z instrukcją w wersji elektronicznej, należy przesłać na adres
marta.zdunczyk@lodzkie.pl w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2018.

Tryb wyłonienia
§8
1.

Wyłonienia nominowanych oraz laureata dokonuje Zespół oceniający

2.

W skład Zespołu oceniającego wchodzi 3 pracowników Departamentu Kultury i Edukacji.

3.

Zespół oceniający dokonuje oceny zgłoszeń wniosków przekazanych przez szkoły zawodowe

4.

Przy ocenie zgłoszeń pod uwagę będą brane kryteria wskazane w § 6 ust.2.

5.

Zespół oceniający wyłania 3 nominowane firmy oraz wskazuje spośród nich laureata. Powyższa ocena nie podlega
zaskarżeniu w żadnej formie i trybie.
Ogłoszenie wyników konkursu
§9

1. Wyniki konkursu Organizator ogłosi podczas uroczystej Gali wieczornej XI Europejskiego Forum Gospodarczego, która
odbędzie się 15 października 2018 r. o godz. 20.00 oraz na oficjalnej stronie internetowej Województwa Łódzkiego.
Podmioty nominowane powiadamiane będą indywidualnie o przyznanych nominacjach i zaproszone do udziału w gali
wieczornej.
2. Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetkę i dyplom. Nominowani otrzymają dyplomy.
3. Każda nominowana firma oraz laureat zobowiązują się do dostarczenia w terminie 7 dni od otrzymania informacji
o nominacji 5 zdjęć wysokiej rozdzielczości, na podstawie których stworzona zostanie krótka prezentacja multimedialna
wyświetlana podczas Gali.

Postanowienia końcowe
§ 10
1. Kandydaci, nominowani i laureaci Nagrody nie ponoszą jakichkolwiek kosztów związanych z uczestnictwem
w konkursie, a także kosztów związanych z organizacją uroczystości wręczenia nagród, w tym działań promocyjnych
prowadzonych przez Organizatora.
2. Dane osobowe uczestników konkursu, w tym kandydatów, nominowanych i laureatów będą zbierane zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych to jest ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, Dz. U. z 2018 r. poz. 138) oraz od 25 maja
2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem 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”),
w szczególności uczestnik konkursu zostanie poinformowany o administratorze danych, celu i podstawie prawnej
przetwarzania danych oraz prawie dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
3. Przekazane dane osobowe podawane są dobrowolnie. Podanie danych osobowych w formularzu jest warunkiem
udziału w Konkursie, brak podania tych danych uniemożliwi udział w Konkursie.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej http://mocniwbiznesie.pl/.
5. Kandydatom, nominowanym, jak też laureatowi nagrody, z tytułu uczestnictwa w konkursie, nie przysługują wobec
Organizatora jakiekolwiek roszczenia.
6. Organizator Konkursu oraz Zespół Oceniający zobowiązani są do nieujawniania żadnych informacji dotyczących
przesłanych wniosków, uczestników i przebiegu Konkursu.
7. Adres do korespondencji w kategorii „Odpowiedzialny Przedsiębiorca”: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
Departament Kultury i Edukacji, 90-051 Łódź, ul. Piłsudskiego 8, pokój 1310, adres mailowy:
marta.zdunczyk@lodzkie.pl

