
REGULAMIN KONKURSU  

„MOCARZ GOSPODARCZY POWIATU SZCZECINECKIEGO” 

w kategorii  

NAJLEPSZY PRODUKT ROKU 

 

I. 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu Szczecineckiego.  

2. Celem konkursu jest nagrodzenie produktu spełniającego co najmniej jeden 

z 3 warunków, które gwarantują jego konkurencyjną pozycję na rynku: 

- posiadający niepowtarzalne walory w swojej kategorii asortymentowej, 

- zawierający innowacyjne i nowoczesne rozwiązania, 

- wytworzony przy zastosowaniu nowoczesnych i innowacyjnych technologii. 

3. Konkurs obejmuje rok 2012.  

4. Zwycięzca otrzymuje główną nagrodę Konkursu w kategorii „Najlepszy Produkt 

Roku”.  

5. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje i orzeka o wynikach Kapituła Konkursu.  

 

II 

Warunki uczestnictwa  

1. ,,Najlepszy Produkt Roku” - produkt będący wynikiem wprowadzenia innowacyjnych 

i nowoczesnych rozwiązań, zawierający innowacyjne i nowoczesne rozwiązania, 

posiadający niepowtarzalne walory w swojej kategorii asortymentowej które gwarantują 

jego konkurencyjną pozycję na rynku. 

2. Ocenie szczegółowej podlegać będzie: 

-  innowacyjność opracowania, 

- innowacyjność produktu, 

- efekty ekonomiczne bądź użytkowe wynikające z wdrożenia produktu, 

- efekty eksportowe wynikające z wdrożenia produktu, 

- udział polskiej myśli naukowo – technicznej, 

- wykorzystanie rodzimych surowców i podzespołów. 

 

III 

Postanowienia końcowe 

1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są jednostki samorządu terytorialnego 



organizacje reprezentujące przedsiębiorców, instytucje pracujące na rzecz i w otoczeniu 

firm powiatu szczecineckiego, chętni do wzięcia udziału w Konkursie w swoim imieniu 

oraz mieszkańcy powiatu szczecineckiego. 

2. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych zawartych 

w formularzach zgłoszeniowych.  

3. Uprawnieni  zgłaszają kandydatury na ,,formularzu  zgłoszeniowym”. 

4. Zgłoszenia do Konkursu należy składać w terminie do 08 marca 2012 r., w siedzibie 

organizatora lub przesyłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną na adres: 

Starostwo Powiatowe w Szczecinku  

Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju  

ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek   

z dopiskiem "Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego"  

e-mail: k.oles@powiat.szczecinek.pl, fax: 94 37 29 250 

 

O ważności zgłoszeń decyduje data stempla pocztowego, data przesłania faksu, maila lub 

potwierdzenia odbioru zgłoszenia z Sekretariatu Konkursu. 

Kandydatury można zgłaszać również na kuponach konkursowych zamieszczonych 

w tygodniku ”Temat szczecinecki” w wydaniu, które ukaże się 21 lutego 2013 r. oraz na 

stronie www.gawex.pl 

 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 05 kwietnia 2013 r, podczas Gali Konkursu, na której 

odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz ewentualnych 

wyróżnień. 
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