UCHWAŁA NR XI/90/19
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu „Skrzydła Przedsiębiorczości”
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309) oraz uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia
28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Lokalnego Rynku Pracy
Gminy Michałowo Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin Konkursu „Skrzydła Przedsiębiorczości”, stanowiący załącznik do niniejszej
Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie
Maria Bożena Ancipiuk
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Załącznik do uchwały Nr XI/90/19
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

REGULAMIN KONKURSU SKRZYDŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Skrzydła Przedsiębiorczości" (zwanego dalej Konkursem) jest
Gmina Michałowo.
2. Celem Konkursu jest promocja Gminy Michałowo poprzez:
1. wspieranie przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego i demograficznego Gminy Michałowo
2. prezentację i promowanie postaw przedsiębiorczych;
3. upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie;
4. inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa przedsiębiorstw;
5. wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć innowacyjnych i prorozwojowych
6. tworzenie synergii z lokalnymi i subregionalnymi konkursami gospodarczymi
w zakresie promowania sukcesów michałowskich przedsiębiorstw.
7. kreowanie atrakcyjnego wizerunku gminy jako przyjaznej biznesowi i przedsiębiorcom
działającym na terenie gminy
8. nagrodzenie firm, instytucji i organizacji wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój
gospodarczy Gminy Michałowo i pobudzanie lokalnego rynku pracy

3. Cel Konkursu jest realizowany poprzez wyłonienie i przyznanie nagród oraz wyróżnień, na
zasadach określonych w Regulaminie, podmiotom lub osobom, które do czasu rozpoczęcia
danej edycji Konkursu znacząco się wyróżniły w jednej z kategorii konkursowych, a także
poprzez promocję laureatów i finalistów Konkursu.
4. Postępowanie konkursowe – w oparciu o treść niniejszego Regulaminu - przeprowadza
w zakresie swych kompetencji Kapituła Konkursu.
5. Informacje dotyczące Konkursu są udostępniane na witrynie internetowej:
www.michalowo.eu/skrzydlaprzedsiebiorczosci
§2
Kategorie konkursowe
1. Konkurs rozstrzygany jest w następujących kategoriach:
1. „Firma roku”
2. „Debiut roku”
3. „Inwestor roku"
4. „Firma z sercem"
5. „Pracodawca jutra”
2. Kapituła Konkursu ma prawo przyznać nagrodę specjalną za całokształt działalności w
każdej edycji Konkursu.
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§3
Warunki uczestnictwa i tryb zgłaszania kandydatów
1. W Konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa i inne podmioty prowadzące działalność
gospodarczą na terenie Gminy Michałowo od co najmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem
naboru zgłoszeń.
2. Zgłoszenia kandydatur do Konkursu mają charakter otwarty- mogą być dokonywane
indywidualnie przez Kandydatów lub przez Kapitułę, organizacje pozarządowe, organizacje
przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu które posiadają zarejestrowaną siedzibę
na terenie województwa podlaskiego.
3. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez wypełnienie Zgłoszenia uczestnictwa
dostępnego na stronie www.michalowo.eu i dostarczenie osobiste lub przesłanie
wypełnionego zgłoszenia na adres Urzędu Miejskiego w Michałowie.
4. Formularze zgłoszenia uczestnictwa wraz z niezbędnymi załącznikami są przygotowywane
odrębnie dla każdej z kategorii z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu, a
następnie podlegają opublikowaniu w dniu ogłoszenia Konkursu.
5. Dopuszcza się zgłoszenie tego samego podmiotu do maksymalnie dwóch kategorii
konkursowych.
6. Dopuszcza się zgłoszenie laureatów poprzednich edycji Konkursu.
7. Termin składania zgłoszeń uczestnictwa zostanie określony w dniu ogłoszenia Konkursu,
które nastąpi nie później niż do 31stycznia każdego roku.

§4
Kapituła Konkursu
1. Kapitułę Konkursu powołuje corocznie Burmistrz Michałowa w trybie odrębnego
zarządzenia.
2. Kapituła liczy minimum 5 członków spośród których wybierany jest Przewodniczący i
Sekretarz.
3. Kapituła Konkursu
1. dokonuje oceny merytorycznej dokumentów dostarczonych przez uczestników, przy
czym ma prawo skorzystania ze wsparcia zewnętrznego eksperta, który może być
zaproszony do udziału przez Kapitułę;
2. wybiera laureatów w każdej z kategorii konkursowych wymienionych w § 2 ust. 1,
którzy uzyskali największą liczbę punktów
3. na swoich posiedzeniach podejmuje decyzje większością głosów;
4. ma wyłączne prawo do dokonywania interpretacji postanowień niniejszego
Regulaminu;
4. W skład Kapituły Konkursu mogą wchodzić:
- Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Michałowie
- Przewodnicząca Rady Miejskiej W Michałowie lub wyznaczona przez nią osoba
- Przewodniczący Komisji Finansowej Rady Miejskiej w Michałowie
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- Przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
- Przedstawiciel organizacji samorządowych działających na terenie Gminy Michałowo
- Przedstawiciel dotychczasowych laureatów Konkursu
- Przedstawiciel Zespołu Szkół w Michałowie
§5
Tryb oceny zgłoszeń
1. Zgłoszenia uczestnictwa podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.
2. Kryteria oceny poszczególnych kategorii konkursowych zostaną określone
w Zgłoszeniu uczestnictwa właściwym dla danej kategorii konkursowej.
3. W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu pomyłek lub uchybień formalnych, uczestnik
Konkursu zostanie powiadomiony o ich zaistnieniu na wskazany w zgłoszeniu adres
mailowy, z określeniem terminu na uzupełnienie lub usunięcie braków lub pomyłek.
4. Uczestnik Konkursu może uzupełnić lub poprawić wyłącznie elementy zgłoszenia
uczestnictwa wskazane przez Kapitułę Konkursu.
5. W przypadku nieusunięcia braków formalnych zgłoszenia w terminie wskazanym przez
Kapitułę Konkursu zgłoszenie zostaje odrzucone i nie podlega dalszej ocenie.
6. Kapituła Konkursu przystępuje do oceny merytorycznej danego zgłoszenia po stwierdzeniu
braku uchybień formalnych lub po ich uzupełnieniu w trybie określonym w ust. 3 i 4.
7. Ocenie merytorycznej podlegają zweryfikowane dane stanowiące treść zgłoszenia
uczestnictwa. Formularze zgłoszenia uczestnictwa są dedykowane dla każdej kategorii
osobno.
8. Posiedzenia Kapituły Konkursowej są niejawne i odbywają się bez udziału osób trzecich. W
posiedzeniu mają prawo brać udział osoby, które zostały zaproszone do roli eksperta.
9. Wybór Finalistów Konkursu należy wyłącznie do Kapituły Konkursowej, której decyzja jest
wiążąca dla wszystkich uczestników. Powyższa ocena nie podlega zaskarżeniu w żadnej
formie i trybie.
10.
Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród w poszczególnych
kategoriach lub przyznać inną liczbę nagród w danej kategorii.
11.
Sprawozdania z prac Kapituły Konkursowej sporządza Sekretarz Kapituły.
12.
Członkowie Kapituły Konkursowej zobowiązują się do zachowania bezstronności i
poufności danych zastrzeżonych w ramach Konkursu.
§6
Nagrody
1. Laureaci w kategorii konkursowej otrzymują statuetkę „Skrzydła Przedsiębiorczości” oraz
nagrodę finansową w wysokości 20 tysięcy złotych brutto.
2. W ramach promocji Gminy Michałowo laureaci mają prawo używać logo Konkursu i
określenia: "Laureat Konkursu”Skrzydła Przedsiębiorczości" [rok przyznania nagrody] w
kategorii [nazwa kategorii]".
3. Laureatowi przysługuje prawo rekomendacji przez Burmistrza Michałowa do innych
prestiżowych nagród gospodarczych.
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§7
Ogłoszenie wyników konkursu i Gala Finałowa
1. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje podczas Gali Finałowej.
2. Dokładny termin i miejsce organizacji Gali Finałowej są podawane wraz z ogłoszeniem
konkursu.
§8
Obowiązki organizatora Konkursu
Organizator Konkursu ma obowiązek przeprowadzenia Konkursu w sposób rzetelny, zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkich informacji o przebiegu Konkursu udziela Urząd Miejski w Michałowie.
2. Wszystkie otrzymane zgłoszenia konkursowe pozostają u Organizatora i nie podlegają
zwrotowi.
3. Konkurs ma charakter otwarty,a udział w nim jest bezpłatny.
4. Przewodniczący Kapituły po zakończeniu Konkursu przestawia Organizatorowi
sprawozdanie z przebiegu edycji Konkursu.
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