Gospodarczo-Samorzadowy
Gospodarczo-Samorzadowy
HIT Regionów
ZA£O¯ENIA PROJEKTU
Projekt jest przedsiêwziêciem nagradzaj¹cym, wyró¿niaj¹cym i promuj¹cym firmy,
samorz¹dy terytorialne, zespo³y twórców lub osoby. Organizacja konkursu polega
na wy³onieniu ich szczególnych osi¹gniêæ, poddaniu tych dokonañ szczegó³owemu ogl¹dowi
i ocenie oraz ich nagrodzeniu przez kapitu³ê
CEL PROJEKTU
Celem projektu (przedsiêwziêcia) jest promocja najlepszych produktów, us³ug i dokonañ firm,
samorz¹dów lokalnych oraz szeroko rozumianych dzia³añ ekologicznych i organizacyjnych.
Przedsiêwziêcie s³u¿y równie¿ promocji walorów gospodarczych i ekologicznych regionu, jego
powiatów i gmin.
UCZESTNICY
W przedsiêwziêciu uczestnicz¹ firmy, instytucje, przedstawicielstwa i urzêdy samorz¹du
terytorialnego, gospodarczego, zawodowego, zespo³y twórców itp., których dokonania zosta³y
zarekomendowane przez starostów, wójtów i burmistrzów, izby gospodarcze i rolnicze, NOT lub
organizatorów.
OCENA
Ocenie podlega przede wszystkim nowatorstwo i jakoœæ zg³oszonych produktów, us³ug,koncepcji
i dzia³añ oraz zakres i rodzaj osi¹gniêtych korzyœci.Przyjête kryteria ocen i zasady pracy kapitu³y
wyrównuj¹ szanse ma³ych,œrednich i du¿ych firm i urzêdów, zespo³ów i poszczególnych osób.
KAPITU£A
Kapitu³ê tworz¹ starostowie, przedstawiciele samorz¹dów terytorialnych, gospodarczych,
stowarzyszeñ zawodowych, reprezentanci izb gospodarczych, samorz¹dów terytorialnych,
Stowarzyszeñ N-T NOT oraz dziennikarze i przedstawiciele organizatorów.Sk³ad kapitu³y
i kompetencje stanowi¹cych j¹ osób gwarantuj¹ obiektywizm werdyktu.
BUD¯ET
Bud¿et przedsiêwziêcia tworz¹ op³aty konkursowe uiszczane przez uczestników.Uzupe³nieniem
bud¿etu mog¹ byæ œrodki pozyskane od sponsorów, fundacji itp.
NAGRODY I WYRÓ¯NIENIA
Nagrodami s¹ przyznane przez kapitu³ê certyfikaty, nominacje i tytu³y HIT oraz akty nominowania
i nadania tytu³ów, medale i statuetki,które mog¹ i powinny byæ wykorzystywane w obiegu
gospodarczym i ¿yciu publicznym jako presti¿owe œwiadectwa wysokiej jakoœci i skutecznoœci
dzia³ania.

Regulamin
1.

Projekt realizowany jest
na obszarze województwa wielkopolskiego, lubuskiego,
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego a tak¿e innych regionów, pod warunkiem, ¿e
rekomendowany i zainteresowany podmiot wyrazi akces poddania siê ocenie Kapitu³y dzia³aj¹cej
w obszarze w/w województw.
1.1. Organizatorzy: Instytut Certyfikacji i Jakoœci Gospodarczo-Samorz¹dowy HIT Regionów,
Starostowie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

2.

Zg³oszenia do projektu rozpatrywane s¹ w kategoriach: *Produkcja, *Handel i Us³ugi,
*Rolnictwoi Przetwórstwo ¯ywnoœci, *Ekologia, *Organizacja i Zarz¹dzanie, *Edukacja, Kultura
i Sport, *Samorz¹dnoœæ.

3.

W projekcie (przedsiêwziêciu) mog¹ uczestniczyæ produkty, us³ugi, dzia³ania ekologiczne
i organizacyjne oraz dokonania samorz¹dów zrealizowane na obszarze województwa
wielkopolskiego i lubuskiego a tak¿e innych regionów (jak w pkt.1), pod warunkiem, ¿e
rekomendowany i zainteresowany podmiot wyrazi akces poddania siê ocenie Kapitu³y dzia³aj¹cej
w obszarze w/w województw
3.1. Do wziêcia udzia³u w przedsiêwziêciu uprawnia rekomendacja wystawiona przez jednostkê
samorz¹du terytorialnego, samorz¹du gospodarczego, administracji pañstwowej lub doradztwa
rolniczego, miejscow¹ agencjê rozwoju regionalnego (lokalnego) lub rekomendacja wystawiona
przez organizatorów.
3.2. Akces przyst¹pienia nastêpuje po wype³nieniu Karty Zg³oszenia i przekazaniu jej do biura
Instytutu Certyfikacji i Jakoœci Gospodarczo-Samorz¹dowy HIT Regionów,
pl. Konstytucji 3-Maja 7, 64-920 Pi³a, tel. 734 404 368, 602 596 211. Z³o¿enie Karty Zg³oszenia
wi¹¿e siê z deklaracj¹ przyjêcia Kapitu³y w celu weryfikacji tematu zg³oszenia.
3.3. W zwi¹zku z weryfikacj¹ zg³oszeñ nominowanych kapitu³a wyœle do siedzib uczestników
projektu komisje audytowe upowa¿niaj¹c je do zebrania wszelkich informacji o temacie
zg³oszenia.
3.4. Po dokonaniu analizy i oceny tematu zg³oszenia wpisanego do Karty Zg³oszenia oraz na
podstawie dodatkowych materia³ów, kapitu³a mo¿e nominowaæ zg³oszenie do fina³owej fazy
przedsiêwziêcia, powiadamiaj¹c o tym autorów zg³oszeñ odrêbnym pismem. Kart Zg³oszeñ
tematów nie zakwalifikowanych do fazy fina³owej i za³¹czonych do nich dokumentów
uzupe³niaj¹cych organizatorzy nie odsy³aj¹.
3.5. Uczestnicy projektu po audycie Komisji otrzymaj¹ informacjê o pozytywnej lub negatywnej
ocenie audytorów. W przypadku oceny pozytywnej i zakwalifikowania do puli certyfikowanych
zg³oszeñ, uczestnicy s¹ zobowi¹zani do uiszczenia op³aty organizacyjnej w wysokoœci 3 000 z³
(netto), któr¹ powinni przekazaæ w terminie okreœlonym przez organizatorów odrêbnym pismem
wymienionym w p. 3.4 i 3.5.

4. Na podstawie dostêpnej wiedzy o zg³oszeniach nominowanych i po uwzglêdnieniu wniosków
komisji kapitu³a mo¿e nadaæ regulaminowe certyfikaty: tytu³y HIT w kolejnoœci podanej
w poni¿szych podpunktach oraz nagrody specjalne.
4.1.a. Tytu³ HIT II-Stopnia mo¿e uzyskaæ zdobywca tytu³u HIT w poprzednich edycjach projektu.
4.1.b. Tytu³ Kryszta³owy HIT mo¿e uzyskaæ zdobywca tytu³u HIT II-Stopnia lub zdobywca co
najmniej dwóch tytu³ów HIT - przed rokiem 2014 - w poprzednich edycjach konkursu.
4.1.c. Tytu³ Rubinowy HIT mo¿e uzyskaæ zdobywca tytu³u Kryszta³owy HIT w poprzednich
edycjach.
4.1.d. Tytu³ Z³oty HIT mo¿e uzyskaæ zdobywca tytu³u Rubinowy HIT bez wzglêdu na rodzaj tytu³u
HIT Rubinowy - przed rokiem 2017.
4.1.e. Tytu³ Platynowy HIT mo¿e uzyskaæ zdobywca tytu³u Z³oty HIT.
4.1.f. Tytu³ Irydowy HIT mo¿e uzyskaæ zdobywca tytu³u Platynowy HIT.
4.1.g. Tytu³ Palladowy HIT mo¿e uzyskaæ zdobywca tytu³u Irydowy HIT.
4.1.h. Tytu³ Dysprozowy HIT mo¿e uzyskaæ zdobywca tytu³u Palladowy HIT.
4.1.i. Tytu³ Rodowy HIT mo¿e uzyskaæ zdobywca tytu³u Dysprozowy HIT.
4.1.j. Tytu³ Tytanowy HIT mo¿e uzyskaæ zdobywca tytu³u Rodowy HIT.
Nazwy poszczególnych Tytu³ów s¹ wyró¿nikiem wielokrotnoœci uczestnictwa w przedsiêwziêciu
i utrzymywania wysokiej pozycji na rynku oraz jakoœci produktów, œwiadczonych us³ug etc.
Natomiast w sensie oceny poziomu tematu zg³oszenia przez Kapitu³ê powy¿sze Tytu³y HIT s¹
sobie równe.
4.1.k. Nagrodê specjaln¹ mo¿e uzyskaæ uczestnik projektu za szczególne osi¹gniêcia
wykraczaj¹ce poza jego kryteria.

5.

Kapitu³ê tworz¹ starostowie, przedstawiciele samorz¹dów gospodarczych, administracji
samorz¹dowej i pañstwowej i innych organizacji statutowo zainteresowanych rozwojem regionu
oraz przedstawiciele organizatorów.

6. Kapitu³a mo¿e:
a) zasiêgn¹æ opinii ekspertów,
b) przenieœæ zg³oszenie do innej kategorii regulaminowej,
c) odebraæ przyznane nominacje, tytu³y HIT i nagrody specjalne po stwierdzeniu oczywistego
obni¿enia jakoœci przedmiotu nagrodzonego zg³oszenia i poinformowaæ o tym w prasie, radiu
i telewizji.

7. Ostateczny werdykt kapitu³y jest niepodwa¿alny i nie podlega zaskar¿eniu.
8. Akt nadania tytu³u HIT, tytu³u Kryszta³owy HIT, tytu³u Rubinowy HIT, tytu³u Z³oty HIT, tytu³y
Platynowy HIT, tytu³y Irydowy HIT, tytu³y Palladowy HIT etc. lub nagrody specjalnej upowa¿nia do
wykorzystania w praktyce gospodarczej i dzia³alnoœci publicznej w³aœciwych dla danej nagrody
znaków s³owno-graficznych jednak nie d³u¿ej ni¿ trzy lata od daty uzyskania w³aœciwego tytu³u HIT.
Po tym terminie prawo do wykorzystywania znaków s³owno-graficznych wygasa.
9.

Wzory w³aœciwych dla danej nagrody znaków s³owno-graficznych udostêpnia Instytut
Certyfikacji i Jakoœci Gospodarczo-Samorz¹dowy HIT Regionów jako jedyny uprawniony ich
dysponent.

Regulamin
Regulamin przyznawania
przyznawania
tytulu
tytulu GRAND PRIX
1.

Aby uzyskaæ tytu³ HIT GRAND PRIX podmiot pretenduj¹cy musi byæ laureatem projektu
w danym roku (bez wzglêdu na rodzaj tutu³u HIT).

2. Tytu³ HIT GRAND PRIX przyznaj¹ sami laureaci w rzeczonej edycji na podstawie g³osowania
poprzez wype³nienie karty g³osowania w oparciu o za³¹czone tabele.
3. Instytut Certyfikacji i Jakoœci GSHR ma prawo do rekomendowania podmiotów-laureatów do
tytu³u HIT GRAND PRIX oraz przedstawienia ich laureatom w postaci tabeli, jednak nie wiêcej ni¿
10 podmiotów.

4. G³os mo¿na daæ tylko jednemu podmiotowi, jednak nie mo¿na g³osowaæ na w³asny podmiot.
5. Po og³oszeniu zakoñczenia przyjmowania kart do g³osowania, pozosta³e g³osy nie bêd¹ brane
pod uwagê.

6. Og³oszenie wyników g³osowania HIT GRAND PRIX odbêdzie siê na koniec wrêczenia laurów.
7. Laureat tytu³u HIT GRAND PRIX otrzyma puchar przechodni - dyplom i tabliczka znamionowa
zostanie przes³ana po gali.

8. W przypadku uzyskania tytu³u HIT GRAND PRIX w przysz³ej edycji, puchar przechodzi
na w³asnoœæ powtórnie nagrodzonego laureata.

