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Starosta Bielski, Prezydent Miasta Bielska-Białej oraz Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu
w Bielsku-Białej mają zaszczyt zaprosić wszystkich przedsiębiorców do udziału w kolejnej

XI edycji konkursu Firma Roku 2021
ospodarczy potencjał jest siłą napędową każdego regionu, dlatego chcąc uhonorować najlepszych
x j przedsiębiorców z powiatu bielskiego oraz miasta Bielska-Białej już po raz Jedenasty podjęta została inicjatywa
organizacji konkursu Firma Roku 2021, pod hasłem "Samorządy
Przedsiębiorcom".
Tytuł Firma Roku promuje szczególnie aktywne i dynamiczne firmy. Jest wyrazem uznania ze strony samorządów
terytorialnych dla ich wiodącej roli w rozwoju regionalnym. Laureaci konkursu to przedsiębiorstwa, które z uwagi na
swoją atrakcyjną ofertę oraz silną pozycję na rynku nie tylko kreują własny pozytywny wizerunek, ale mają znaczący
wpływ na reputację swej gminy, powiatu, regionu.

Nagrodą w konkursie jest przyznanie tytułu "Firma Roku 2021" oraz statuetki Dedala,
której autorem jest bielska artystka Lidia Sztwiertnia.
Kapituła konkursu złożona ze Starosty Bielskiego Pana Andrzeja Płonki, Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pana
Jarosława Klimaszewskiego oraz Prezesa Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Pana Janusza
Targosza, przyzna nagrody w kategoriach:
Firma Roku 2021 Ziemi Bielskiej,
Firma Roku 2021 Miasta Bielska-Białej,
oraz
nagrodę specjalną - Złotego Dedala 70-lecia dla najlepszej firmy subregionu południowego,
działającej nieprzerwanie, począwszy od 1951 roku.
Do konkursu swoje kandydatury mogą zgłaszać mikro, małe, średnie oraz duże firmy działające na terenie miasta
Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego. Zgłoszenia można składać poprzez e-mail na adres: biuroizby@cci.pl,
pocztą lub osobiście w siedzibie Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 1,
43-300 Bielsko-Biała a także w Wydziale Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1,
II piętro, pokój nr 66, 43-300 Bielsko-Biała oraz w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40,
Biuro Podawcze lub pokój nr 310,43-300 Bielsko-Biała, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września br.
Aby zgłosić swój udział w konkursie przedsiębiorca zobowiązany jest do wypełnienia oraz podpisania
Formularza Zgłoszeniowego. Szczegółowe informacje na temat XI edycji konkursu Firma Roku 2021
znajdują się na stronach:

www.cci.pl
oraz

www.powiat.bielsko.pl
www.um.bielsko.pl
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Gala Finałowa konkursu Firma Roku 2021 oraz wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w dniu 28 października br.,
(czwartek) w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 1.
Przedsiębiorco
nie zwlekaj!
Wypełnij formularz zgłoszeniowy i weź udział w konkursie Firma Roku 2021.

Regulamin konkursu
o nagrodę Starosty Bielskiego,
Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz Prezesa
Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej

FIRMA ROKU 2021
Organizatorami konkursu Firma Roku 2021 są:
Starosta Bielski, Prezydent Miasta Bielska-Białej oraz Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej.
52Intencją organizatorów jest, aby tytuły Firma Roku oraz przyznane zwycięzcom statuetki stały się gospodarczym
symbolem regionu. O wyborze nagrodzonych decyduje kapituła w składzie:
Starosta Bielski,
Prezydent Miasta Bielska-Białej,
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Firmy nagrodzone przez kapitułę konkursu otrzymają dyplom i statuetkę Dedala przyznawaną w dwóch
kategoriach:
Firma Roku 2021 Ziemi Bielskie],
Firma Roku 2021 miasta Bielska-Białej.
Kapituła może również przyznać nagrodę specjalną Złotego Dedala 70-lecia podmiotowi gospodarczemu
działającemu nieprzerwanie począwszy od 1951 roku do chwili obecnej, w niezmienionym charakterze lub
zbliżonym do pierwotnego, który jej zdaniem miał największy pozytywny wpływ na gospodarkę Subregionu
w tym okresie.
W szczególnych przypadkach kapituła może przyznać również wyróżnienia w formie dyplomu dla firm mających
szczególne osiągnięcia w prowadzonej działalności. Kapituła nie jest ograniczona w swym wyborze do podmiotów
zgłoszonych do konkursu.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić wszyscy przedsiębiorcy działający na terenie miasta Bielska-Białej oraz
powiatu Bielskiego, nie zalegający z płatnościami na rzecz Gminy, Skarbu Państwa 1 ZUS,

Warunkiem uczestnictwa w konkursie Firma Roku 2021 jest złożenie w określonym przez organizatora terminie,
wypełnionego zgłoszenia zgodnego z ustalonym wzorem.

Zgłoszenia do konkursu Firma Roku 2021 przyjmują:
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz Regionalna Izba Handlu i Przemysłu
w Bielsku-Białej.

S7.
Ustala się następujące kryteria do oceny firmy i wyboru nagrodzonych:
utrzymanie wartości sprzedaży,
utrzymanie zatrudnienia,
wartość inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności,
działalność na rzecz promocji regionu,
działania proekologiczne,
działalność sponsoringowa i charytatywna,
działania na rzecz tworzenia stanowisk dla osób niepełnosprawnych.

Przy ocenie brane będą pod uwagę także certyfikaty potwierdzające jakość metod zarządzania 1 kontroli Jakości
oraz wytwarzanych produktów i świadczonych usług, które należy dołączyć do wniosku.

Poza punktacją wynikającą z podanych wyżej kryteriów, Zespół Oceniający i Kapituła Konkursu uwzględnią
dodatkowe aspekty, takie jak opinia środowiska czy tradycje firmy.
§10.
Ogłaszanie wyników konkursu należy do Kapituły.
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