REGULAMIN KONKURSU
TOP INWESTYCJE KOMUNALNE
Organizatorem konkursu jest Portalsamorzadowy.pl i Grupa PTWP, organizator Europejskiego
Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Za udział w konkursie nie pobierane są żadne opłaty.
1. Kogo nagradzamy:
• Inwestycje komunalne
• proekologiczne projekty antysmogowe
• projekty z zakresu smart cities
oddane do użytku w 2017 r. lub zrealizowane w co najmniej 50 proc. (na dzień 31 grudnia
2017 r.)
2. Główne kryteria oceny (wg nich należy przygotować opis zgłoszenia):
• montaż finansowy,
• efekt prorozwojowy inwestycji,
• efekt proekologiczny i antysmogowy inwestycji,
• innowacyjność inwestycji (w przypadku projektów smart cities)
• rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu,
• współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji,
• aktywne gospodarowanie majątkiem.
3. Jak wybieramy:
Na kandydatury z opisem charakteru inwestycji i uzasadnieniem (uzasadnienie można
przygotować na podstawie kryterium oceny) czekamy do 12.03.2018 r.
Tytułowa strona zgłoszenia inwestycji do konkursu powinna zawierać:
• pełną nazwę inwestycji
• wartość inwestycji
• datę zakończenia inwestycji
• nazwę inwestora oraz partnera prywatnego wraz z kontaktem (telefon, adres)
Dokumentację/zgłoszenie do konkursu (nie ma formularza) wraz ze zwięzłym uzasadnieniem
odnoszącym się do powyższych kryteriów należy przesłać mailowo na adres e-mail
topinwestycje@portalsamorzadowy.pl (waga maila nie może przekroczyć 10 Mb, w tytule
prosimy podać miasto i nazwę inwestycji). Do zgłoszenia powinny być dołączone przynajmniej 3
fotografie cyfrowe. Opis należy przygotować w pliku edytowalnym Word, Power Point,
edytowalnym pdf. Nie przyjmujemy skanów i nieedytowalnych plików pdf.
Zgłoszenia inwestycji nie musi dokonać JST, może to zrobić jednostka odpowiadająca za
inwestycję.
•

•

Redakcja spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń wybiera 20 nominowanych
inwestycji. Na liście maksymalnie 50 proc. będą stanowiły klasyczne projekty
komunalne, 25 proc. będzie zarezerwowane dla proekologicznych projektów
antysmogowych, kolejne 25 proc. na projekty dotyczące smart cities.
Członek Rady Konsultacyjnej po wyborze przez redakcję nominacji otrzymuje drogą

•
•

•

mailową listę i ma prawo do wskazania z niej 5 z nominowanych inwestycji, które jego
zdaniem zasługują na nagrodę.
Redakcja po podliczeniu głosów ekspertów tworzy ostateczną listę nagrodzonych
inwestycji.
Jednocześnie swój jeden typ wskazują czytelnicy serwisu Portalsamorzadowy.pl
(nagroda specjalna od czytelników). Głosowane jest niezależnie i nie ma wpływu na
wybór przez Radę Konsultacyjną.
Wszelkie konsultacje z Radą odbywają się poprzez pocztę mailową.

4. Gala
Statuetki zostaną wręczone podczas uroczystej gali w trakcie Europejskiego Kongresu
Gospodarczego w Katowicach (14-16 maja 2018 roku).
5. Terminy
• Konkurs zostanie oficjalnie ogłoszony na stronie www.portalsamorzadowy.pl
w grudniu 2017 r.
• Zgłoszenia inwestycji kwalifikujących się do konkursu należy przesyłać do 12.03.2018 r.
Należy je przysyłać na adres mailowy topinwestycje@portalsamorzadowy.pl (w temacie
maila należy podać miasto i nazwę inwestycji, waga maila nie może przekroczyć 10 Mb)
• Konsultacje z Członkami Rady dotyczące wyboru nagrodzonych z 20 nominowanych
inwestycji do nagrody odbędą się w terminie do 12.04.2018 r.
• Głosowanie czytelników na portalu rozpocznie się na przełomie marca i kwietnia 2018 r.
i potrwa do 8.05.2018 r.

