
 
 
 
 

 
REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU „BIŁGORAJSKIE SITA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2018” 

 
§1 

Zasady organizacji Konkursu 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z 
Pracodawcy Ziemi Lubelskiej z siedzibą przy ul. Tomasza Zana 29/XXI, 20 – 601 Lublin oraz Lokalną 
Grupą Działania „Ziemia Biłgorajska”. 

2. Dopuszcza się udział współorganizatorów, będącymi jednostkami samorządu terytorialnego 
powiatu biłgorajskiego lub Województwa Lubelskiego, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, 
przedsiębiorcy oraz inne instytucje otoczenia biznesu oraz organizacje pozarządowe na zasadzie 
zawartego porozumienia. 

3. W Konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie 
powiatu biłgorajskiego, rolnicy indywidualni. 

4. Konkurs ma charakter trzy-etapowy. 
5. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje i orzeka o wynikach jego poszczególnych etapów 

Kapituła Konkursu. 
6. Harmonogram przebiegu Konkursu ustala Regulamin Konkursu. 
7. Zgłoszenia do Konkursu rozpatrywane są w pięciu kategoriach. 
8. Klasyfikacja do poszczególnej kategorii dokonana jest na podstawie wyboru kategorii podanej przez 

zgłaszającego w formularzu. 
 

§2 
Cel konkursu 

 
1. Celem Konkursu jest: 

1) Promocja działalności gospodarczej, w efekcie której wzrasta atrakcyjność gospodarcza powiatu 
biłgorajskiego. 

2) Promocja działalności gospodarczej, będących wzorem i wytyczną dla przedsiębiorstw, rolników 
indywidualnych, organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych, mających swoją siedzibę 
na terenie powiatu biłgorajskiego, której osiągnięcia mogą stanowić kierunki prowadzące do 
rozwoju gospodarczego powiatu. 

3) Promowanie przedsiębiorców i rolników indywidualnych. 
4) Kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa lubelskiego i powiatu biłgorajskiego, jako 

dogodnego obszaru prowadzenia działalności gospodarczej w ramach jej ustawowej wolności i 
przyjaznych rozwiązań, tworzonych przez samorządy lokalne i gospodarcze, a także promocja marki 
„BIŁGORAJSKIE SITA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. 

5) Propagowanie wizerunku rzetelnego pracodawcy, nowoczesnego rolnika indywidualnego. 
 

§3 
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 
1. W Konkursie uczestniczyć mogą przedsiębiorstwa lub rolnicy indywidualni prowadzący działalność 

gospodarczą na terenie powiatu biłgorajskiego. 
2. Warunkiem uczestnictwa jest terminowe (zgodne z ogłoszeniem) złożenie w siedzibie Biłgorajskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Kościuszki 65, 23  -400 Biłgoraj od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 – 16.00 wypełnionego formularza wraz z załącznikami. 

3. Dopuszcza się zgłoszenie w więcej niż jednej kategorii. 
 



§4 
Kategorie Konkursu 

 
1. W Konkursie przyznawane są nagrody w pięciu kategoriach: 

1) „Firma” - przedsiębiorstwo o ugruntowanej i silnej pozycji na rynku, inwestujące w rozwój, 
tworzące nowe miejsca pracy oraz stwarzające dobre warunki pracy i płacy zatrudnionym 
pracownikom. 

2) „Produkt / Usługa” -  przedsiębiorstwo posiadające produkt / oferujące usługę, który/-a z powodu 
skali popytu, innowacyjności, uznania konsumentów i wyróżniającą się wysoką jakością, czy 
złożoności myśli technologicznej zdaniem Kapituły zasługuje na promocję. 

3)  „Młoda Firma” - przedsiębiorstwo działające na rynku nie dłużej niż dwa lata, inwestujące w 
rozwój, tworzące nowe miejsca pracy oraz stwarzające dobre warunki pracy i płacy zatrudnionym 
pracownikom, 

4) „Ambasador Ziemi Biłgorajskiej” – przedsiębiorstwo, które z racji swojej pozycji i rozpoznawalności 
na rynku regionalnym / krajowym / międzynarodowym przyczynia się do promocji Ziemi 
Biłgorajskiej. 

5) „Gospodarstwo Rolne” - rolnik indywidualny wyróżniający się gospodarnością, wytwarzaniem 
produktu wysokiej jakości, łączy tradycję i nowoczesność w metodach uprawy i hodowli. 

 
§5 

Zgłaszanie kandydatów 
 

1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są jednostki samorządu terytorialnego, organizacje 
reprezentujące przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, a także 
firmy i rolnicy indywidualni. 

2. Uprawniony zgłasza kandydaturę, poprzez wypełnienie „Ankiety zgłoszeniowej” i przesłanie jej w 
określonym terminie na podany w niej adres. 

3. Każdy zgłaszający może zgłosić dowolną liczbę kandydatur w danej Kategorii. 
4. Zgłoszenia do Konkursu można składać w siedzibie Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

przy ul. Kościuszki 65, 23  -400 Biłgoraj od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. 
 

§6 
Sekretariat Konkursu 

 
Sekretariat Konkursu mieści się w siedzibie Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ulicy 
Kościuszki 65, 23 – 400 Biłgoraj. tel.: 84 686 53 93, 604 564 148, e-mail.: biuro@barr.org.pl 
 

§7 
Kapituła Konkursu 

 
1. Członkowie Kapituły zostaną powołani przez prezesa zarządu BARR S.A., spośród kandydatur 

wytypowanych przez Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.,  Pracodawców Ziemi 
Lubelskiej, Lokalną Grupę Działania „Ziemia Biłgorajska”, Powiat Biłgorajski, Województwo 
Lubelskie. 

2. Przewodniczącym Kapituły jest prezes zarządu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
3. Decyzje podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów uczestniczących w 

posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Kapituły. 
Kapituła pracuje tylko w okresie trwania konkursu. 

 
 
 
 
 
 



§8 
Przebieg Konkursu 

Konkurs ,,BIŁGORAJSKIE SITA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2018" przebiega w trzech etapach: 
1. Etap I : 

 ogłoszenie konkursu; 

 wystosowanie zaproszeń i podanie do publicznej wiadomości informacji o konkursie wraz z 
zaproszeniem do zgłaszania kandydatur; 

 udzielenie wszelkich informacji związanych z Konkursem (regulamin, załączniki dostępne na stronie 
internetowej www.barr.org.pl); 

 przyjmowanie zgłoszeń z kompletami materiałów. 
2. Etap II : 

 weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym, ocena w oparciu o dostarczone materiały. 

 Kapituła Konkursu ma prawo odrzucić z Konkursu zgłoszonych uczestników, którzy nie spełniają 
podstawowych kryteriów określonych w niniejszym regulaminie. 

 Wskazanie uczestników kwalifikujących się do trzeciego etapu Konkursu. 
3. ETAP III : 

 wyłonienie z listy uczestników do konkursu, którzy uzyskali największą ilość punktów oraz, które w 
ocenie Kapituły zasługują na wyróżnienie. O ilości nominowanych na liście laureatów decyduje 
Kapituła Konkursu, biorąc pod uwagę ilość uczestników biorących udział w Konkursie oraz ogólny 
poziom uzyskanych wyników stanowiących podstawę oceny; 

 Kapituła Konkursu dokonuje wyboru laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach, którym 
przyznane zostaną statuetki, dyplomy, certyfikaty. 

 
§9 

Terminy organizacji Konkursu 
 
Konkurs będzie zorganizowany w terminach: 

1. Ogłoszenie Konkursu – do 31.08.2018 r. 
2. Przyjmowanie zgłoszeń wraz z kompletem materiałów konkursowych - do  19.09.2018r. 
3. Ocena merytoryczna zgłoszonych kandydatów przez Kapitułę – do 03.10.2018 r. 
4. Wyłonienie przez Kapitułę laureatów Konkursu, Uroczysta Gala Konkursu, uroczyste wręczenie 

nagród i Bankiet Laureatów Konkursu – 05.10.2018 r. 
5. Klasyfikacja uczestników do poszczególnej kategorii dokonana jest na podstawie wyboru kategorii 

podanej w formularzu oraz weryfikacji tego wyboru przez ocenę kapituły. 
6. Ocena dokonywana jest na podstawie danych z roku 2018 i danych szacunkowych na 2018 rok. 

 
§10 

Nagrody 
 

1. Laureaci oraz wyróżnieni w poszczególnych kategoriach otrzymują Certyfikat Konkursu 
"BIŁGORAJSKIE SITA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2018". 

2. W każdej z kategorii przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia za rok 2018 dla uczestnika konkursu, 
który uzyska najwyższą ocenę Kapituły po weryfikacji dokonanej w drugim etapie Konkursu. 

3. Biorący udział w Konkursie mają prawo od chwili wręczenia nagród do końca przyszłego roku 
kalendarzowego do wykorzystywania logo Konkursu wraz z tytułem. Wzór graficzny logo 
każdorazowo przekaże nagrodzonym Organizator Konkursu. 

 
§11 

Postanowienia końcowe 
 

1. Kapituła Konkursu ,,BIŁGORAJSKIE SITA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2018" zastrzega sobie prawo cofnięcia 
przyznanych tytułów w przypadku powzięcia udokumentowanej informacji o podejmowaniu przez 



nagrodzonych działań niezgodnych z zasadami etyki i uczciwości w biznesie lub świadome podanie 
w formularzu konkursowym informacji nieprawdziwych. 

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie Kapitule Konkursu wszelkich danych 
niezbędnych do prawidłowej i obiektywnej oceny. 

3. Regulamin Konkursu został zatwierdzony uchwałą prezesa zarządu BARR S.A. 
 

 
 

(-) Mateusz Bury 
Prezes zarządu 

BARR S.A. 


