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REGULAMIN
Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego
„Biznes na PLUS”

CZĘŚĆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS” jest uhonorowaniem przedsiębiorców, którzy
przyczyniają się do rozwoju gospodarki, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek
województwa oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw. To także wyróżnienie dla przedsiębiorców,
którzy dzięki przyznanym dotacjom unijnym, tworzą innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę w regionie łódzkim.
Organizatorem Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS” jest Województwo Łódzkie.
§2
Regulamin Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”, 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 pięciu kategoriach :
1) Kategoria „Świadomi w biznesie” Nagroda Publiczności- celem kategorii jest promowanie odpowiedzialnego społecznie
podejścia do prowadzenia działalności biznesowej poprzez wyróżnienie przedsiębiorców, którzy w pozytywny sposób
oddziałują na jakość życia w województwie łódzkim. W tej kategorii ocenie podlegać będą działania realizowane
w obszarze: zarządzania kapitałem ludzkim i intelektualnym w firmie; ochrony środowiska naturalnego; rozwoju
społeczności lokalnych; etycznych praktyk w biznesie. Dodatkowo przedsiębiorca musi prowadzić działalność i mieć
główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

2) Kategoria „Eksportowy Produkt Roku” - nagroda skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy
w latach 2016-2018 z sukcesem eksportowali swój produkt na rynki zagraniczne. Ponadto przedsiębiorca musi
prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.
3) Kategoria „Łódzkie – projekt przyszłości” - nagroda dedykowana beneficjentom dotacji unijnych (przyznawanych
w ramach I i II osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 wdrażanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
w Łodzi), którzy podpisali umowy w latach 2016-2019 w ramach konkursów dla poddziałania 1.2.2 tj. Projekty B+R
przedsiębiorstw. 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, ponadto warunkiem udziału jest stopień realizacji projektu na poziomie minimum 60%.
Dodatkowo przedsiębiorca musi zrealizować projekt na terenie województwa łódzkiego.
4) Kategoria „Łódzkie – Edukacja dla Biznesu”- nagroda dla przedsiębiorców współpracujących z obszarem edukacji,
którzy z własnych środków wspierają szkolnictwo zawodowe na terenie województwa łódzkiego, organizują staże lub
praktyki dla uczniów szkół wyższych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Dodatkowo przedsiębiorca musi
prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.
5) Kategoria „Biznes na PLUS” Najlepsza Firma Roku – nagroda przyznawana przez Zarząd Województwa Łódzkiego za
całokształt działalności lub wyjątkowe osiągnięcia. Nagroda dedykowana przedsiębiorcom prowadzącym działalność
i posiadającym główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.
§4
1. Wyniki konkursu Organizator ogłosi podczas uroczystej Gali wieczornej XII Europejskiego Forum Gospodarczego, która
odbędzie się 16 września 2019 r. o godz. 20.00 oraz na oficjalnej stronie internetowej biznesnaplus.lodzkie.pl.
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.

CZĘŚĆ III
TRYB WYŁANIANIA LAUREATÓW
§5
1. Przedsiębiorca, który chce wziąć udział w konkursie przesyła wniosek do Organizatora, na właściwym formularzu
dostępnym na stronie internetowej biznesnaplus.lodzkie.pl
2. Wnioski do Nagrody muszą spełnić następujące warunki:
1) być kompletnie wypełnione wraz z wymaganymi załącznikami,

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);
b) etap II- wyłonienie laureata przez internautów;
2) w kategorii „Eksportowy Produkt Roku”- Zespół Oceniający wskaże 3 nominowanych przedsiębiorców oraz spośród
nominowanych podmiotów laureata na podstawie przyjętych wewnętrznych kryteriów wyboru;
3) w kategorii „Łódzkie – projekt przyszłości”- Zespół Oceniający wyłoni 3 nominowanych przedsiębiorców oraz
wskaże spośród nich laureata na podstawie przyjętych wewnętrznych kryteriów wyboru;
4) w kategorii „Łódzkie – Edukacja dla Biznesu”- Zespół Oceniający wyłoni 3 nominowanych przedsiębiorców oraz
wskaże spośród nich laureata na podstawie przyjętych wewnętrznych kryteriów wyboru;
5) w kategorii „Biznes na PLUS” Najlepsza Firma Roku - laureat wyłoniony zostanie przez Zarząd Województwa
Łódzkiego.
4. Każdy nominowany przedsiębiorca oraz laureaci w poszczególnych kategoriach: zobowiązują się do dostarczenia
5 zdjęć wysokiej rozdzielczości w terminie 7 dni od otrzymania informacji o nominacji, na podstawie których stworzona
zostanie krótka prezentacja multimedialna wyświetlana podczas Gali.
Finaliści konkursu, udzielają organizatorowi prawa do

bezpłatnego korzystania, edytowania, publikowania

i swobodnego powielania swojego imienia i nazwiska, nazwy i loga firmy oraz przesłanych zdjęć, które dostarczyli
w związku z udziałem w Konkursie „Biznes na PLUS”, w tym w szczególności do opracowań i publikacji materiałów
marketingowych, promocyjnych, medialnych, filmów i innych materiałów, gdy takie materiały przeznaczone są dla
odbiorców wewnętrznych lub zewnętrznych. Przedsiębiorcy składający zdjęcia ponoszą pełną odpowiedzialność
odszkodowawczą. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że dostarczone zdjęcia nie będą
naruszały praw osób trzecich oraz że ich rozpowszechnienie nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony
wizerunku przedstawianych osób. Dostarczenie fotografii, na których znajdują się wizerunki osób jest równoznaczne z
posiadaniem zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku tych osób w celach związanych z konkursem w zakresie
opisanym w Regulaminie.
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. Uczestnicy konkursu przystępując do konkursu są związani z regulaminem.

3. Zgodnie z art.13 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, dalej zwane
„RODO”) informujemy, że:
a) Administratorem danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi (90-051) Al. Piłsudskiego 8;
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@lodzkie.pl;
c) podane dane osobowe będą przetwarzane:


w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z Ustawą o samorządzie województwa;



w zakresie korzystania z usługi newsletter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody, którą można
wycofać w każdym czasie;

d) odbiorcami danych osobowych będzie Zespół Oceniający zgłoszenia do konkursu;
e) dane będą przechowywane przez okres trwania konkursu, jego rozliczenia a następnie zgodnie z Jednolitym
rzeczowym wykazem akt;
f)

uczestnik konkursu posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w
art. 17 i 18 RODO;

g) posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie
danych narusza przepisy RODO;
h) Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania;
i)

przekazane dane osobowe podawane są dobrowolnie, ale niezbędne do udziału w konkursie. Niepodanie
danych uniemożliwi udział w Konkursie.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej biznesnaplus.lodzkie.pl
5. Kandydatom, nominowanym, jak też laureatom Nagrody, z tytułu uczestnictwa w konkursie, nie przysługują wobec
Organizatora jakiekolwiek roszczenia.
6. Organizator Konkursu oraz osoby wchodzące w skład Zespołów Oceniających wskazanych w § 5 ust. 3 zobowiązani są
do nieujawniania żadnych informacji dotyczących przesłanych wniosków, uczestników i przebiegu Konkursu.
7. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Prawno-Organizacyjny, Al.
Piłsudskiego 12 / 90-051 Łódź, adres mailowy: magdalena.dmochowska@lodzkie.pl

