
REGULAMIN NAGRODY GOSPODARCZEJ 

FORUM WIZJA ROZWOJU

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Nagroda Gospodarcza Forum Wizja Rozwoju (zwana dalej Nagrodą) ma charakter honorowy. 

§ 2

Celem Nagrody jest promowanie przedsiębiorstw za znaczące osiągnięcia gospodarcze, dzięki

którym  następuje  rozwój  polskiej  gospodarki.  W  zamierzeniu  to  wyróżnienie  ma  zachęcać

do dalszych  nakładów i  inwestycji,  a także przestrzegania  zasad odpowiedzialnego  biznesu,

co będzie przedkładać się na promowanie pozytywnego wizerunku Polski oraz będzie stanowić

wzór dla innych przedsiębiorstw.

§ 3

1. Laureaci  nagrody  otrzymują  statuetkę  Nagrody  Gospodarczej  Forum  Wizja  Rozwoju

oraz  prawo  do posługiwania  się  tytułem  „Laureat  Nagrody  Gospodarczej  Forum  Wizja

Rozwoju w kategorii...”. 

2. Laureaci nie otrzymują żadnych gratyfikacji finansowych czy innych ułatwień w prowadzeniu

działalności gospodarczej. 

CZĘŚĆ II

NAGRODA GOSPODARCZA

§ 4

1. Nagroda przyznawana jest w siedmiu kategoriach:

a) Społeczna odpowiedzialność biznesu;

b) Badania, rozwój i transfer nowoczesnych technologii;

c) Ekomobilność;

d) E-gospodarka;



e) Start-up;

f) Innowacyjność;

g) Zarządzanie 

2. Przyznania Nagrody dokonuje Kapituła Nagrody. 

3. Kandydaci do Nagrody w każdej z kategorii powinni łącznie spełniać niżej wymienione

warunki podstawowe:

a) uiszczać podatki w Polsce, 

b) przestrzegać przepisów prawa,

c)  kierować  się  zasadami  społecznej  odpowiedzialności  biznesu,  przestrzegając  zasad  etyki

i uczciwej konkurencji.

4. Laureaci  zostaną  wyłonieni  z  Uczestników   zgłoszonych  przez  instytucje  wskazane

w załączniku do regulaminu. 

5. W każdej z kategorii może zostać przyznana nagroda specjalna. 

KATEGORIE NAGRÓD I ICH CHARAKTERYSTYKA

 

§ 5

a)  Społeczna odpowiedzialność biznesu  - nagroda dla firm lub przedsiębiorców najbardziej

zaangażowanych w działalność charytatywną, prospołeczną lub ekologiczną,

b) Badania, rozwój i transfer nowoczesnych technologii - nagroda dla jednostek naukowych

lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną.

c)  Ekomobilność -  nagroda dla  firm wdrażających  niskoemisyjne i  ekologiczne  rozwiązania

w transporcie.

d) E-gospodarka - nagroda dla firm wdrażających lub rozwijających technologie informatyczne, 

e) Start-up - nagroda dla firm, które po raz pierwszy oferują swoje rozwiązania na polskim rynku

i istnieją nie dłużej niż 2 lata, 

f) Innowacyjność - nagroda dla firm mogących pochwalić się więcej niż jednym innowacyjnym

rozwiązaniem i są obecne na rynku dłużej niż 2 lata,

g)  Zarządzanie -  dla zarządu lub osób zarządzających, dla których wynik finansowy nie jest

jedynym priorytetem w prowadzonej firmie.



CZĘŚĆ III

KAPITUŁA NAGRODY GOSPODARCZEJ

§ 6

1. W  skład  Kapituły  Nagrody  wchodzą  przedstawiciele  Patrona  Honorowego,  Partnerów

Merytorycznych, Partnerów, Organizatorów, instytucji samorządowych  oraz pracodawców.

CZĘŚĆ V

TRYB WYŁANIANIA LAUREATÓW

§ 7

1. Każda instytucja ma prawo wskazać 1 kandydata do nagrody w każdej z kategorii. 

2. Do  dalszego  etapu  konkursu  przechodzą  po  3  firmy  z  najwyższą  liczbą  wskazań

w każdej kategorii. W przypadku równej ilości wskazań, decydujący głos ma Kapituła.

3. Ostatecznego wyboru Laureatów,  spośród trzech wcześniej  wyłonionych  kandydatów

w  każdej  z  kategorii,  dokona  Kapituła  w  dniu  25  czerwca  w  czasie  Forum  Wizja

Rozwoju.

4. Wręczenie Nagród Gospodarczych będzie miało miejsce podczas uroczystej Gali.

CZĘŚĆ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. Kandydaci  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,  w  tym  kandydaci,  nominowani  i  laureaci  wyrażają  zgodę  na

przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 



ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2135  z  późn.  zm.)  przez  Organizatora

w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród. 

3. Adres  do  korespondencji:  Al.  Zwycięstwa  96/98,  81-451  Gdynia,  tel.  515-  325-818,

adres e-mail: biuro@wizjarozwoju.pl

4. Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  ogłoszenia  na  oficjalnej  stronie  internetowej

www.wizjarozwoju.pl 

5. Kandydatom oraz laureatom Nagrody,  z  tytułu  uczestnictwa  w konkursie,  nie  przysługują

wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia. 

6. Organizator Konkursu oraz członkowie Kapituły zobowiązani są do nieujawniania żadnych

informacji dotyczących uczestników i przebiegu Konkursu. 


