REGULAMIN KONKURSU
„LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KĘPIŃKIEGO”
Z inicjatywy Starosty Powiatu Kępińskiego organizowany jest Konkurs
o tytuł „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Kępińskiego”
I. Organizatorzy Konkursu: Starosta Kępiński
II. Cele Konkursu
Celem Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Kępińskiego” jest wyróżnianie i promocja
najlepszych przedsiębiorstw z terenu Powiatu Kępińskiego, których działalność i osiągnięcia mogą
stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych.
III. Nagrody i wyróżnienia przyznawane w Konkursie
W Konkursie przyznawane są nagrody w formie tytułu „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Kępińskiego”
IV. Tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Powiatu Kępińskiego”
1. Laureatem Konkursu może zostać mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo działające na
terenie Powiatu Kępińskiego, które notuje sukcesy na rynku, posiada ciekawą ofertę, wykorzystuje
innowacje i nowoczesne metody organizacji pracy, rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań,
a prowadzona działalność jest przyjazna ludziom i środowisku.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa, które:
a) mają siedzibę lub główne miejsce prowadzenia działalności na terenie Powiatu Kępińskiego,
b) w okresie co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat zatrudniały w przypadku:
 mikroprzedsiębiorstw średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
 małych przedsiębiorstw średniorocznie mniej niż 50 pracowników,
 średnich przedsiębiorstw średniorocznie mniej niż 250 pracowników,
 dużych przedsiębiorstw średniorocznie przynajmniej 250 pracowników.
c) w okresie co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży
towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych w przypadku:
 w przypadku mikro przedsiębiorstw nie przekroczył równowartości w złotych
2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego
z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro,
 w przypadku małych przedsiębiorstw nie przekroczył równowartości w złotych
10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego
z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i nie należy do
mikroprzedsiębiorstw,
 w przypadku średnich przedsiębiorstw nie przekroczył równowartości w złotych
50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego
z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro i który nie jest
mikro przedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą,
 w przypadku dużych przedsiębiorstw przekroczył równowartość w złotych
50 milionów euro i jednocześnie suma aktywów przekracza 43 miliony euro rocznie.
d) nie posiadają zaległości wobec organów podatkowych i ZUS.
e) w ciągu ostatnich pięciu lat nie były karane przez organy kontrolne (PIP, PIH, IOŚ, Sanepidu
i inne) i wobec których, nie toczy się żadne postępowanie karne, karno-skarbowe,
upadłościowe.
3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest terminowe przesłanie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego oraz oświadczenia kandydata podpisanego przez osobę uprawnioną
do reprezentowania przedsiębiorstwa w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem – Konkurs o tytuł
„Lider Przedsiębiorczości Powiatu Kępińskiego”.
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Dane zawarte w wymienionych dokumentach objęte są tajemnicą, a dostęp do nich posiada
wyłącznie Kapituła Konkursu.
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać w terminie określonym przez
Organizatorów: za pośrednictwem poczty bądź osobiście do Biura Konkursu.
Formularz zgłoszeniowy zawiera następujące informacje:
a) Część A: dane o przedsiębiorstwie,
b) Część B: informacje dotyczące prowadzonej działalności.
Do formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorca składa Oświadczenie kandydata do tytułu.
Procedura przyznawania tytułu „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Kępińskiego”:
a) tytuł „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Kępińskiego” przyznaje Kapituła Konkursu,
b) każdy członek Kapituły Konkursu dokonuje oceny i przyznaje punkty każdemu finaliście.
Wszystkie punkty przyznane każdemu finaliście z osobna sumuje się, a następnie w oparciu
o uzyskaną średnią arytmetyczną ustala się ranking finalistów,
c) laureatami Konkursu zostają przedsiębiorstwa, które w rankingu uzyskały najwyższy wynik
w kolejności od miejsca 3 do 1 w każdej z czterech kategorii,
d) Kapituła Konkursu może zwrócić się do uczestników o przedstawienie dodatkowych informacji
lub zaproponować spotkanie w siedzibie organizatora konkursu.
Nagrody dla laureatów w Konkursie przyznawane są w czterech kategoriach:
a) Mikro Przedsiębiorca
b) Mały Przedsiębiorca
c) Średni Przedsiębiorca
d) Duży Przedsiębiorca
Laureaci Konkursu otrzymują:
a) tytuł „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Kępińskiego” w danej kategorii, oficjalne statuetki
Konkursu oraz dyplomy,
b) wpis do honorowej zakładki tematycznej utworzonej na stronie Powiatu Kępińskiego.
Organizatorzy Konkursu, członkowie Kapituły Konkursu mogą przyznawać nagrody dodatkowe
w postaci wyróżnień.

V. Promocja Liderów
1. Organizatorzy Konkursu, tj. Powiat Kępiński, będzie w miarę posiadanych możliwości starał się
promować Laureatów oraz wyróżnionych w Konkursie w formie nieodpłatnych publikacji na
łamach swoich serwisów internetowych, biuletynów i wydawnictw oraz w ramach innych działań
promocyjnych.
2. Laureaci i wyróżnieni w Konkursie zapraszani będą w miarę możliwości do uczestniczenia
w wybranych przedsięwzięciach bądź imprezach o charakterze gospodarczym, organizowanych
przez Starostę Kępińskiego.
3. Laureaci oraz wyróżnieni w Konkursie wyrażają zgodę na używanie nazw i znaków graficznych
przedsiębiorstw oraz na wykorzystanie swoich wizerunków w ramach działań promocyjnych
prowadzonych przez organizatorów Konkursu.
VI. Kapituła Konkursu
1. Do kompetencji Kapituły Konkursu należy:
a) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem i realizacją Konkursu w zgodzie z jego celami
i regulaminem,
b) wybór laureatów i wyróżnionych w Konkursie,
c) promowanie Konkursu w środowisku społeczno-gospodarczym.
2. Starosta Kępiński zaprasza do udziału w pracach Kapituły Konkursu przedstawicieli władz
lokalnych, przedstawicieli instytucji i organizacji społeczno – gospodarczych. Skład Kapituły
Konkursu może liczyć maksymalnie 7 osób.
3. Funkcję Przewodniczącego Kapituły Konkursu pełni Starosta Kępiński.

4. Przewodniczący Kapituły Konkursu przedstawia Zarządowi Powiatu Kępińskiego skład Kapituły
Konkursowej.
5. Kadencja Kapituły Konkursu obejmuje organizację jednej edycji Konkursu.
6. Tryb pracy Kapituły Konkursu:
a) wszelkie decyzje Kapituły Konkursu podejmowane są w formie uchwał,
b) uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych w obecności więcej niż połowy
członków składu,
c) w przypadku braku rozstrzygnięcia głos decydujący należy do Przewodniczącego,
d) obrady są protokołowane.
VII. Przebieg Konkursu
1. Konkurs o tytuł „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Kępińskiego” ogłaszany jest przez Starostę
Powiatu Kępińskiego w kwietniu w roku w którym odbywa się dana edycja Konkursu.
2. W ogłoszeniu Konkursu podaje się do wiadomości termin i miejsce składania dokumentacji
konkursowej.
3. Kapituła Konkursu może zwrócić się do uczestników o przedstawienie dodatkowych informacji lub
zaproponować spotkanie w siedzibie organizatora Konkursu.
4. Kapituła Konkursu w ciągu 5 dni od daty otrzymania dokumentacji konkursowej, dokonuje wyboru
Laureatów Konkursu w kategorii „Mikro Przedsiębiorca”, „Mały Przedsiębiorca”, „Średni
Przedsiębiorca” i „Duży Przedsiębiorca” a także decyduje o przyznaniu wyróżnień.
5. Tytuły „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Kępińskiego” oraz wyróżnienia są uroczyście wręczane
przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu w obecności jej członków, podczas uroczystej Gali
Finałowej.
VIII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych, decyzje podejmuje Kapituła
Konkursu.
2. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub zawieszenia prawa do tytułu „Lider
Przedsiębiorczości Powiatu Kępińskiego” w przypadku stwierdzenia niegodnego postępowania
Laureata.
3. Biuro Konkursu oraz wszelkie sprawy organizacyjne prowadzi Wydział Zarządzania Projektami
i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Kępnie (ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno,
tel. 62 78 28 968)
4. Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu prowadzi archiwum Konkursu, w którym
gromadzone są formularze zgłoszeniowe i oświadczenia uczestników Konkursu.
5. Koszty związane z organizacją Konkursu pokrywane są przez Powiat Kępiński.
Załączniki do Regulaminu Konkursu:
 Kryteria oceny uczestników Konkursu (kategoria: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa)
 Formularz zgłoszeniowy uczestników Konkursu wraz z oświadczeniem.

Starosta Kępiński
/-/ Robert Kieruzal
Kępno, dnia 18.04.2019 r.

