Regulamin
Dolnośląskiej Nagrody Gospodarczej
Dolnośląska Nagroda Gospodarcza - nagroda specjalna Dolnośląskiego Certyfikatu
Gospodarczego jest wyrazem wagi, jaką Dolny Śląsk przywiązuje do rozwoju
nowoczesnej, innowacyjnej i proinwestycyjnej gospodarki w Regionie, zdolnej do
skutecznej konkurencji na rynkach krajowych i zagranicznych oraz do promocji
dokonań, postaw i rozwiązań prowadzących do sukcesu gospodarczego Regionu.
Dolnośląska Nagroda Gospodarcza (DNG) ma w szczególności sprzyjać promocji i
upowszechnianiu postaw, dokonań oraz dróg prowadzących do sukcesów
gospodarczych osób, podmiotów i Regionu na rynku polskim i zagranicznych,
kształtowaniu wizerunku Dolnego Śląska, jako regionu przyjaznego ludziom i
gospodarce.
§1
Cele
Celem Dolnośląskiej Nagrody Gospodarczej jest:
 Wyróżnienie podmiotów gospodarczych, które swoimi dokonaniami i
postawą wnoszą znaczący wkład w rozwój Dolnego Śląska, unowocześnienie
i rozwój jego potencjału gospodarczego oraz budują pozytywny obraz
Regionu poza jego granicami, jak również szczycą się konkretnymi
dokonaniami innowacyjnymi,
 Wyróżnienie szczególnych zasług instytucji, jednostek samorządu
terytorialnego i zawodowego w tworzeniu warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości, promowaniu i inspirowaniu postaw prorozwojowych,
proinwestycyjnych i innowacyjnych,
 Uhonorowanie osobistości, które swoimi postawami i dokonaniami w istotny
sposób przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu dobrobytu w
Regionie oraz kształtowania jego pozytywnego wizerunku w kraju i świecie.
.
§2
Kategorie nagrody
Dolnośląska Nagroda Gospodarcza przyznawana jest:
1. Laureatom DCG, którzy minimum pięciokrotnie byli laureatami, w
szczególności za osiągnięcia w realizacji strategii gospodarczej Województwa
Dolnośląskiego w obszarze kreatywności, innowacyjności, tworzenia miejsc pracy,
inwestycji prorozwojowych,

2. Instytucjom, Podmiotom gospodarczym krajowym i zagranicznym wszystkich
kategorii , jednostkom samorządu terytorialnego (JST), samorządom i
organizacjom gospodarczym za lokalne tworzenie korzystnych warunków
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rozwoju przedsiębiorczości, promocję postaw proinwestycyjnych i
innowacyjnych w Regionie i promocję Regionu.
 Podmiotom gospodarczym działającym w skali ponad narodowej lub
globalnej za promocję i wkład w rozwój gospodarczy i społeczny
Dolnego Śląska,
 Przedsiębiorstwom innowacyjnym, za wdrożenie konkretnych rozwiązań
innowacyjnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego
Regionu i jego konkurencyjności,
 Inwestorom zagranicznym, których inwestycje i polityka prowadzonej
działalności w istotny sposób wpływają na rozwój gospodarczy i
społeczny Regionu oraz jego promocję zagraniczną.
3. Wybitnym osobowościom za wkład w rozwój gospodarczy i promocję Regionu
oraz rolę, jaką odgrywają dla rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki na
Dolnym Śląsku.
§3
Charakter nagrody
1. Dolnośląska Nagroda Gospodarcza ma charakter honorowy, a Laureaci
Nagrody nie otrzymują z tego tytułu żadnych przywilejów, gratyfikacji czy
ułatwień w prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Dolnośląska Nagroda Gospodarcza przyznawana będzie raz w roku.
3. Laureaci nagrody otrzymują dyplom i statuetkę nagrody oraz mają prawo do
używania we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytuł, Laureat
Dolnośląskiej Nagrody Gospodarczej w danym roku.
4. Kandydat do nagrody może być zgłaszany tylko w jednej kategorii.
5. Nagroda z zasady jest nagrodą jednorazową. Laureaci Dolnośląskiej Nagrody
Gospodarczej nie mogą być ponownie zgłaszani w kategorii, w której otrzymali
nagrodę oraz w okresie minimum trzech lat w innej kategorii.

§4
Tryb i warunki przyznawania Nagrody
1. Dolnośląska Nagroda Gospodarcza przyznawana będzie podmiotom
związanym z Dolnym Śląskiem siedzibą lub miejscem prowadzonej
działalności.
2. Kandydaci do nagrody w kategorii podmiotów gospodarczych winni spełniać
kryteria ekonomiczne, pracownicze, etyczne i biznesowe stanowiące kryteria
podstawowe do otrzymania Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego
(Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
3. Kandydatury w pozostałych kategoriach będą rozpatrywane na podstawie
wniosków zgłoszeniowych.
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§5
Kapituła Nagrody
1. Organem przyznającym Dolnośląską Nagrodę Gospodarczą (DNG), jako
nagrodę specjalną Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego (DCG) jest
Kapituła DCG.
2. Kapituła pracuje w oparciu o Regulamin Pracy Kapituły DCG zatwierdzony
przez Radę Inicjatorów.
3. Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący Rady Inicjatorów.
4. Kapituła lub jej reprezentant może wizytować kandydatów zgłoszonych do
nagrody.
5. Decyzje Kapituły w sprawie przyznania Dolnośląskiej Nagrody Gospodarczej
są nieodwołalne i nie podlegają zaskarżeniu.
6. Kapituła w wyjątkowych przypadkach ma prawo podjąć decyzję o odebraniu
nagrody z powodu działań nagrodzonego podmiotu niezgodnych z zasadami
etyki i uczciwości lub świadome podanie w dokumentach weryfikacyjnych do
nagrody nieprawdziwych informacji. Jest to równoznaczne z cofnięciem prawa
do używania jakichkolwiek znaków nagrody w materiałach firmowych i
promocyjnych.
7. Sekretariat Kapituły sprawuje Biuro Dolnośląskiego Certyfikatu
Gospodarczego.
§6
Zgłaszanie kandydatów
1. Kandydatów do Dolnośląskiej Nagrody Gospodarczej we wszystkich
kategoriach mogą zgłaszać w szczególności: laureaci wcześniejszych edycji
Dolnośląskiej nagrody Gospodarczej, jednostki samorządu terytorialnego,
samorządy i organizacje gospodarcze, fundacje, stowarzyszenia, patroni,
członkowie Kapituły i Rady Inicjatorów DCG, wyższe uczelnie.
2. Każda z uprawnionych instytucji ma prawo zgłosić po jednej kandydaturze.
3. Przed zgłoszeniem kandydata należy uzyskać jego pisemna zgodę.
4. Podmioty gospodarcze mogą same zgłaszać wnioski.
5. Wnioski o przyznanie nagrody prawidłowo wypełnione wraz z niezbędnymi
załącznikami wymienionymi we wniosku (załącznik nr 2,3,4 do regulaminu)
powinny być składane w Biurze Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego w
terminie….
6. Wnioski odbiegające od wymagań regulaminowych oraz przesłane po terminie
zostaną odrzucone.
7. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej DCG, Biurze DCG.
8. Zgłoszenie kandydatury do nagrody jest jednocześnie:
 Akceptacją regulaminu Dolnośląskiej nagrody Gospodarczej
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 Zgodą na poddanie się procedurze weryfikacyjnej, udzielanie wszelkich
niezbędnych informacji i udostępnianie dokumentów związanych z
procedurą kwalifikacyjną świadczących o spełnianiu kryteriów,
 Zgodą na udzielanie w formie pisemnej wszelkich niezbędnych
dodatkowych informacji i uzupełnianie niezbędnej dokumentacji pod
rygorem zaniechania procedury kwalifikacyjnej,
 Zgodą na wizytację reprezentantów Kapituły w swojej siedzibie i
udostępnienie w jej trakcie niezbędnych do przeprowadzenia
kwalifikacyjnego dokumentów i informacji.
9. W przypadku dokumentów stanowiących ścisłą tajemnicę handlową kandydata
postępowanie weryfikacyjne tych dokumentów przeprowadzone zostanie na
zasadach uzgodnionych pomiędzy reprezentantem kandydatem a
organizatorami.
10. Organizatorzy, Kapituła Nagrody zobowiązują się do zachowania ścisłej
tajemnicy w zakresie informacji pozyskanych o kandydacie stanowiących jego
tajemnice handlowe, organizacyjne czy osobiste w trakcie prowadzonego
postępowania kwalifikacyjnego, jak również do zachowania poufności
przebiegu procesu weryfikacji i sposobu podjęcia decyzji przez Kapitułę
nagrody.
11. Dolnośląska Nagroda gospodarcza przyznawana jest w trakcie jednej edycji w
roku. Dokładne terminy edycji nagrody podawane będą przez organizatorów na
stronie internetowej DCG.
§8
Sekretariat Dolnośląskiej Nagrody Gospodarczej
1. Przebiegiem przyznawania nagrody kieruje Biuro Dolnośląskiego Certyfikatu
Gospodarczego miedzy innymi poprzez:
 Zorganizowanie systemu przyjmowania zgłoszeń kandydatur i obsługi
konkursu,
 Ocenę merytoryczną zgłoszeń i kompletności przedłożonej dokumentacji,
 Obsługę posiedzeń Kapituły
 Stałą obsługę techniczną i finansową uczestników Konkursu
 Prowadzenie prac organizacyjnych całości konkursu i gali finałowej.
§9
Postanowienia końcowe
1. Inne sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez
Kapitułę nagrody.
2. Regulamin zatwierdzony dnia 20 marca 2017.
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