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REGULAMIN
Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego
„Mocni w Biznesie 2018”

CZĘŚĆ I
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”, zwany dalej „Regulaminem”,
określa zasady i tryb przyznawania Nagrody w poszczególnych kategoriach konkursowych.

CZĘŚĆ II
KATEGORIE KONKURSOWE
§3
Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego jest przyznawana w sześciu kategoriach :
1) Nagroda Publiczności „Łódzkie odZYSKUJE - recyklingowy produkt roku”- nagroda skierowana do podmiotu, który
stworzył oraz wprowadził na rynek w latach 2015-2018 recyklingowy produkt (wyprodukowanie produktu i jego
stosowanie przez użytkownika odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego). Dodatkowo podmiot musi
prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

2) Kategoria Start-up - nagroda dla przedsiębiorstw, będących w początkowym stadium rozwoju (działających nie dłużej
niż od stycznia 2016 r.). Firma musi posiadać minimum prototyp produktu lub rozwiązania/usługi. Nagroda w kategorii
Start-up stanowi wyróżnienie dla młodych firm, które konsekwentnie rozwijają się w środowisku innowacyjnych
technologii i promują kulturę przedsiębiorczości. Dodatkowo podmiot musi prowadzić działalność i mieć główną
siedzibę na terenie województwa łódzkiego.
3) Kategoria Dynamika eksportu - nagroda dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność
i mają główną siedzibę na rynku województwa łódzkiego oraz wykazały się największą dynamiką eksportu w ostatnich
3 latach.
4) Kategoria „Unijny projekt z potencjałem”. Nagroda dedykowana beneficjentom/wnioskodawcom dotacji unijnych,
przyznawanych w ramach I i II osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020, które wdrażane są przez Centrum
Obsługi Przedsiębiorcy. Pod uwagę będą brane projekty, które stawiają na innowacyjne przedsięwzięcia, wytyczają
kierunki dla badań, rozwoju i komercjalizacji wiedzy, a w konsekwencji mogą mieć wpływ na wzrost konkurencyjności
gospodarki naszego regionu.
5) Kategoria „Aktywny przedsiębiorca”. Nagroda dla przedsiębiorstw współpracujących z obszarem edukacji, które
w ramach projektów unijnych XI osi priorytetowej RPO WŁ na lata 2014-2020 organizują staże lub praktyki dla uczniów
szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.
6) Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Łódzkiego

- przyznawana przez Zarząd Województwa Łódzkiego

za całokształt działalności lub wyjątkowe osiągnięcia.
§4
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. Podmioty ubiegające się o Nagrodę w danym roku, mogą składać wnioski tylko w jednej kategorii.
4. Laureaci Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie” z roku 2016 oraz 2017 nie mogą
uczestniczyć w kolejnych edycjach konkursu w danej kategorii. Wyjątek stanowi Nagroda publiczności, która każdego
roku objęta jest inną tematyką.

CZĘŚĆ III
TRYB WYŁANIANIA LAUREATÓW
§5
1. Firma, która chce wziąć udział w konkursie przesyła wniosek do Organizatora, na właściwym formularzu dostępnym na
stronie internetowej http://mocniwbiznesie.pl/ (dotyczy kategorii opisanych w § 3 pkt 1, 2 oraz 3).
2. Wnioski do Nagrody muszą spełnić następujące warunki:
1) być wypełnione zgodnie z instrukcją,
2) zostać przesłane w nieprzekraczalnym terminie, podanym na oficjalnej stronie internetowej oraz formularzu
zgłoszeniowym,
3) być podpisane przez osobę upoważnioną reprezentującą kandydata.
3. Wyboru nominowanych/laureatów, spośród kandydatów zgłoszonych do konkursu dokonuje:
1) w kategorii Nagroda Publiczności - konkurs przebiega w dwóch etapach:
a) etap I- ocena zgłoszeń i nominacja maksymalnie 10 kandydatów do II etapu (oceny dokonuje Zespół
Oceniający składający się z osób wskazanych przez Marszałka Województwa Łódzkiego);
b) etap II- wyłonienie laureata przez internautów;
2) w kategorii Start-up - Zespół Oceniający w Departamencie ds. Przedsiębiorczości wskaże 3 nominowane firmy,
oraz spośród nominowanych podmiotów laureata, na podstawie przyjętych wewnętrznych kryteriów wyboru;
3) w kategorii Dynamika eksportu - Zespół Oceniający w Departamencie ds. Przedsiębiorczości wskaże
3 nominowane firmy oraz spośród nich wyłoni laureata, na podstawie przyjętych wewnętrznych kryteriów wyboru;
4) w kategorii „Unijny projekt z potencjałem” - Zespół Oceniający w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy wyłoni
3 nominowane firmy oraz wskaże spośród nich laureata, na podstawie przyjętych wewnętrznych kryteriów wyboru;
5) w kategorii „Aktywny przedsiębiorca” - Zespół Oceniający w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego
wyłoni 3 nominowane firmy oraz wskaże spośród nich laureata, na podstawie przyjętych wewnętrznych kryteriów
wyboru;
6) w kategorii Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Łódzkiego - laureat wyłoniony będzie przez Zarząd
Województwa Łódzkiego.
4. Każda nominowana firma oraz laureaci w poszczególnych kategoriach: Nagroda Publiczności, Start-up, Dynamika
eksportu, Unijny projekt z potencjałem, Aktywny przedsiębiorca, Nagroda Specjalna 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.

CZĘŚĆ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
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 laureatom Nagrody, z tytułu uczestnictwa w konkursie, nie przysługują wobec
Organizatora jakiekolwiek roszczenia.
6. Organizator Konkursu oraz Zespoły Oceniające wskazane w § 5 pkt 3 zobowiązani są do nieujawniania żadnych
informacji dotyczących przesłanych wniosków, uczestników i przebiegu Konkursu.
7. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament ds. Przedsiębiorczości, 90-002
Łódź, ul. Tuwima 22/26, pokój 440, adres mailowy: magdalena.dmochowska@lodzkie.pl

