UCHWAŁA NR XXXV/137/17
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie ustanowienia nagrody gospodarczej Burmistrza Miasta Żary„Żarska Róża Biznesu”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i 18 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się nagrodę gospodarczą Burmistrza Miasta Żary„Żarska Róża Biznesu”, w formie statuetki
oraz certyfikatu.
2. Zasady przyznawania nagrody gospodarczej Burmistrza Miasta Żary „Żarska Róża Biznesu” ustala
regulamin, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Burmistrz Miasta Żary powołuje corocznie Kapitułę Żarskiej Róży Biznesu.
4. Burmistrz Miasta Żary ustala wzory formularzy zgłoszeniowych do konkursu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/147/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 listopada 2015 r. sprawie
ustanowienia nagrody gospodarczej Burmistrza Miasta Żary „Żarska Róża Biznesu”.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marian Popławski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/137/17
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 27 października 2017 r.
REGULAMIN KONKURSU
ŻARSKA RÓŻA BIZNESU- NAGRODA GOSPODARCZA BURMISTRZA MIASTA ŻARY
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Żarska Róża Biznesu- Nagroda Gospodarcza Burmistrza Miasta Żary, zwana dalej Żarską Różą Biznesu,
ma charakter honorowy i przyznawana jest raz w roku.
§ 2. Otrzymanie nagrody nie wiąże się z uzyskaniem przez laureata gratyfikacji finansowej.
§ 3. Żarska Róża Biznesu wręczana jest przez Burmistrza Miasta Żary podczas uroczystej gali wręczenia
nagród gospodarczych.
§ 4. Organizatorami konkursu są Burmistrz Miasta Żary oraz Społeczna Rada Przedsiębiorców.
Rozdział 2.
Cele Konkursu
§ 5. Celem Konkursu Żarska Róża Biznesu- Nagroda Gospodarcza Burmistrza Miasta Żary jest:
1) promowanie wyróżniających się przedsiębiorców, instytucji lub osób fizycznych, wnoszących trwały wkład
w unowocześnianie i rozwój gospodarczy miasta Żary;
2) wspieranie rozwoju przedsiębiorstw oraz promowanie postaw proinwestycyjnych i proinnowacyjnych;
3) promowanie zrównoważonego rozwoju oraz strategii biznesu, uwzględniając społeczne, ekologiczne oraz
etyczne aspekty działalności gospodarczej;
4) promowanie innowacyjnych lokalnych produktów i usług, które cieszą się uznaniem na rynku;
5) promowanie przedsięwzięć, które mają wpływ na promocję i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta Żary.
Rozdział 3.
Kategorie Żarskiej Róży Biznesu
§ 6. Żarska Róża Biznesu oraz wyróżnienia przyznawane są w następujących kategoriach:
1) Żarska Róża Biznesu w kategorii Firma Roku- dla najlepszej żarskiej firmy roku:
a) kategoria Firma Roku dla mikroprzedsiębiorców tj. przedsiębiorców zatrudniających do 10 pracowników,
b) kategoria Firma Roku dla przedsiębiorców zatrudniających powyżej 10 pracowników.
2) Żarska Róża Biznesu w kategorii Produkt Roku lub w kategorii Usługa Roku- dla najlepszego lokalnego
produktu lub najlepszej lokalnej usługi;
3) Żarska Róża Biznesu w kategorii Mecenas Kultury lub w kategorii Mecenas Sportu- dla przedsiębiorców,
instytucji lub osób fizycznych, którzy wspierają lokalną kulturę lub sport;
4) Żarska Róża Biznesu w kategorii Wydarzenie Gospodarcze Roku.
§ 7. Burmistrz Miasta Żary może przyznać w trybie pozakonkursowym Żarską Różę Biznesu o charakterze
specjalnym.
§ 8. Nagroda o charakterze specjalnym może zostać przyznana przedsiębiorcy, instytucji lub osobie fizycznej
lub prawnej za szczególne zasługi dla gospodarki miasta Żary.
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Rozdział 4.
Warunki przyznania Żarskiej Róży Biznesu
§ 9. Żarskie Róże Biznesu w kategoriach Firma Roku, Produkt lub Usługa Roku, Mecenas Kultury lub Sportu
oraz Wydarzenie Gospodarcze Roku przyznawane są przedsiębiorcom skupiającym swoją aktywność na terenie
Miasta Żary i prowadzącym działania mające na celu wspieranie rozwoju żarskiej społeczności oraz aktywne
współuczestniczenie w jej życiu.
§ 10. Kandydaci do Nagrody - Żarska Róża Biznesu w kategorii FIRMA ROKU winni spełniać co najmniej
6 z poniższych kryteriów:
1. funkcjonowanie na żarskim rynku gospodarczym co najmniej przez 2 pełne lata,
2. wzrost wartości przychodów,
3. wzrost zatrudnienia,
4. działalność na rzecz promocji regionu,
5. działalność proekologiczna na terenie firmy i miasta,
6. działalność charytatywna,
7. zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
§ 11. Kandydaci do Nagrody - Żarska Róża Biznesu w kategorii PRODUKT LUB USŁUGA ROKU winni
spełniać co najmniej 2 z poniższych kryteriów:
1. innowacyjność produktu/usługi, wykorzystanie nowoczesnych technologii,
2. wysoka jakość produktu/usługi, estetyka, prestiż,
3. współpraca z innymi żarskimi przedsiębiorcami, wypełnienie lokalnej niszy, promowanie produktu/usługi
jako lokalny- żarski, wpływ na lokalny rynek.
§ 12. Kandydaci do Nagrody - Żarska Róża Biznesu w kategorii MECENAS KULTURY LUB SPORTU winni
spełniać co najmniej 3 z poniższych kryteriów:
1. wartość artystyczna lub sportowa oraz znaczenie dla życia miasta sponsorowanych przedsięwzięć
kulturalnych lub sportowych,
2. wartość procentowa środków przekazanych na mecenat w stosunku do obrotów,
3. częstotliwość sponsoringu i jego warunki,
4. zaangażowanie w imprezy sportowe lub kulturalne i ich organizację.
§ 13. Kandydaci do Nagrody- Żarska Róża Biznesu w kategorii WYDARZENIE GOSPODARCZE ROKU
winni spełniać co najmniej 1 z poniższych kryteriów:
1. organizacja w ostatnim roku kalendarzowym wydarzenia, które ma na celu rozwój przedsiębiorczości,
promocję lokalnych firm, produktów, usług, promocję miasta,
2. organizacja w ostatnim roku kalendarzowym na terenie miasta wydarzenia o charakterze gospodarczym,
kulturalnym, sportowym lub z udziałem innych przedsiębiorców,
3. organizacja w ostatnim roku kalendarzowym wydarzenia non-profit, otwartego dla mieszkańców miasta.
§ 14. Warunkiem udziału w Konkursie jest pisemne zgłoszenie konkursowe, którego wzór ustala Burmistrz
Miasta Żary. Kandydaci do nagrody mogą zgłaszać się sami lub mogą zostać zgłoszeni przez inne osoby,
instytucje, przedsiębiorstwa.
§ 15. Nagrody przyznawane są za mijający rok kalendarzowy, a zgłoszenia przyjmowane są do 10 stycznia
każdego roku.
Rozdział 5.
Kapituła Konkursu
§ 16. Kapitułę Żarskiej Róży Biznesu powołuje corocznie Burmistrz Miasta Żary.
§ 17. 1. Kapituła Żarskiej Róży Biznesu liczy 10 osób.
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2. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele następujących organizacji i instytucji:
a) Społeczna Rada Przedsiębiorców- 3 osoby,
b) przedstawiciele Burmistrza Miasta Żary- 3 osoby,
c) Fundacja Przedsiębiorczość- 1 osoba,
d) organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej- 1 osoba,
e) Łużycka Izba Gospodarcza- 1 osoba,
f) Cech Rzemiosł Różnych- 1 osoba.
§ 18. 1. Obrady Kapituły są niejawne.
2. Członkowie Kapituły dokonują oceny zgłoszonych kandydatur na podstawie otrzymanych zgłoszeń.
3. Przekazane przez kandydatów informacje wykorzystywane są jedynie na potrzeby konkursu, a dane
finansowe utrzymywane są w ścisłej tajemnicy.
4. Konkurs przebiega jednoetapowo.
5. Wybór laureatów Żarskiej Róży Biznesu następuje na posiedzeniu Kapituły spośród zgłoszonych
kandydatur, na podstawie wypełnionych zgłoszeń konkursowych i innych dostępnych danych.
6. Werdykt Kapituły jest ostateczny.
7. Wyniki prac Kapituły Żarskiej Róży Biznesu przedstawia się Burmistrzowi Miasta Żary w formie protokołu
podpisanego przez Przewodniczącego Kapituły.
§ 19. 1. Członkowie Kapituły Żarskiej Róży Biznesu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego na
pierwszym posiedzeniu Kapituły.
2. Przewodniczący Kapituły:
a) przewodniczy obradom Kapituły;
b) ma decydujący głos w sprawach spornych;
c) reprezentuje Kapitułę na zewnątrz oraz w trakcie Gali rozdania nagród.
§ 20. Kapituła Konkursu może nie przyznać nagrody w określonej kategorii lub przyznać wyróżnienie.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 21. Lista laureatów podawana jest do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej
organizatora.
§ 22. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych opłat konkursowych.
§ 23. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli przedsiębiorca zastrzegł to w formularzu,
nie podlegają publicznemu ujawnieniu.
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