„Gmina Fair Play” – nowa jakość w polskich samorządach
IDEA KONKURSU:
Konkurs „Gmina Fair Play” jest inicjatywą skierowaną do wszystkich gmin, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie
najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności
samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

ETAPY KONKURSU
Weryfikacja gmin biorących udział w konkursie przebiega dwuetapowo. W I etapie weryfikowane są ankiety konkursowe, w których gminy dokonują samooceny
swoich działań, prezentując swoje dotychczasowe dokonania i plany na przyszłość. W II etapie odpowiednio przygotowani audytorzy w celu weryfikacji danych
zawartych w ankietach przeprowadzają audyty w gminach. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie losowo wybranych inwestorów prowadzących
inwestycje na terenie gmin ubiegających się o certyfikat. Suma przyznanych przez audytorów i inwestorów ocen decyduje o przyznaniu gminie certyfikatu
„Gmina Fair Play”.

„GMINA FAIR PLAY” W LICZBACH
Do udziału w tegorocznej, IX edycji konkursu zgłosiły się 124 samorządy z całej Polski. Ostatecznie Kapituła Konkursu wyłoniła 122 gminy, które spełniły
wymagania konkursu i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną uzyskując tym samym tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” 2010 – Certyfikowana
Lokalizacja Inwestycji.

Kapituła Konkursu uhonorowała najlepsze gminy w każdej z kategorii, nagrodami głównymi: Statuetkę otrzymały:

Gmina Babimost
woj. lubuskie
www.babimost.pl

Gmina Mszczonów
woj. mazowieckie
www.mszczonow.pl

Miasto Rzeszów
woj. podkarpackie
www.rzeszow.pl

Gmina Kleszczów
woj. łódzkie
www.kleszczow.pl

Gmina Miasto
Ostrów Wielkopolski
woj. wielkopolskie,
www.ostrow-wielkopolski.eu

Gmina Świdnica
woj. lubuskie
www.swidnica.zgora.pl

Gmina Kobierzyce
woj. dolnośląskie
www.ugk.pl

Gmina Ośno Lubuskie
woj. lubuskie
www.osno.pl

Gmina Tryńcza
woj. podkarpackie
www.tryncza.itl.pl

Gmina Lesznowola
woj. mazowieckie
www.lesznowola.waw.pl

Gmina Polkowice
woj. dolnośląskie
www.polkowice.pl

Spośród nagrodzonych gmin w IX edycji konkursu wyłoniono także te, które szczególnie wyróżniają się.
Wyróżnienia honorowe otrzymały:

Gmina Błonie
woj. mazowieckie
www.blonie.pl

Gmina Kobylanka
woj. zachodniopomorskie
www.kobylanka.pl

Gmina Sitkówka-Nowiny
woj. świętokrzyskie
www.nowiny.com.pl

Gmina Grębocice
woj. dolnośląskie
www.grebocice.com.pl

Gmina Łeba
woj. pomorskie
www.leba.eu

Gmina Sulęcin
woj. lubuskie
www.sulecin.pl

Gmina Iława
woj. warmińsko-mazurskie
www.gmina-ilawa.pl

Gmina Łukta
woj. warmińsko-mazurskie
www.lukta.com.pl

Gmina Tarnowo Podgórne
woj. wielkopolskie
www.tarnowo-podgorne.pl

Gmina Jarosław
woj. podkarpackie
www.ug.jaroslaw.pl

Miasto Kalisz
woj. wielkopolskie
www.kalisz.pl

Miasto Sandomierz
woj. świętokrzyskie
www.sandomierz.pl

Miasto Włocławek
woj. kujawsko-pomorskie
www.wloclawek.pl

Gmina Siechnice
woj. dolnośląskie
www.siechnice.gmina.pl

Gmina Zielona Góra
woj. lubuskie
www.gminazg.pl

W tym roku po raz drugi przyznane zostały nagrody specjalne dla „Samorządowego Menedżera Roku”, który jest wybierany spośród
osób zaangażowanych, w sposób szczególny, w rozwój gminy. Kandydaci mogą być zgłoszeni tylko w jednej z poniższych dziedzin:
- innowacyjność w zakresie promocji inwestycji,
- szczególny wkład do rozwoju społeczności lokalnej,
- wsparcie niekonwencjonalnych projektów inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy,
- szczególny wkład w rozwój etyki samorządowej i rządów prawa,
- szczególny wkład w rozwój współpracy europejskiej na szczeblu lokalnym i regionalnym,
- wybitny wkład w kreatywne wykorzystanie kapitału ludzkiego
w samorządzie lokalnym oraz w podniesienie jego poziomu edukacyjnego,
- inne wybitne osiągnięcia gospodarcze, społeczne i kulturalne realizowane w ramach instytucji samorządowej.

Tytuł Samorządowego Menedżera Roku 2010 otrzymali:

KATEGORIE KONKURSU:
W IX edycji kategorie konkursowe uległy zmianie. Tegoroczna edycja prowadzona była w sześciu kategoriach: gmin wiejskich agro, gmin wiejskich
wielofunkcyjnych, miasteczek i małych miast, średnich miast, dużych miast oraz gmin turystycznych.

KORZYŚCI DLA LAUREATOW:
Jedną z najważniejszych korzyści wynikającą z udziału w programie „Gmina Fair Play” jest szeroka promocja i możliwość zaprezentowania dokonań gmin oraz
ich planów na szerszym forum publicznym. Jak podkreślają Laureaci tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” jest dla samorządowców mobilizacją do stałego
utrzymywania najwyższego poziomu jakości usług oferowanych inwestorom. Dzięki udziałowi w programie, na podstawie badania losowo wybranych inwestorów
(przedsiębiorców i osób prywatnych, którzy na terenie gminy zrealizowali bądź realizują inwestycje), gminy mają możliwość zapoznania się z ich oceną. Dzięki
analizie benchmarkingowej, która jest opracowywana w oparciu o wyniki badań inwestorów i ocenę adytorów, gminy mogą wprowadzić niezbędne zmiany
w procedurach i organizacji obsługi inwestorów oraz poznać własną pozycję w stosunku do innych gmin uczestniczących w programie. To właśnie raport
benchmarkingowy wskazuje jak usprawnić obsługę inwestorów i jak stworzyć jeszcze lepsze warunki do inwestowania w gminie. Ponadto, dzięki udziałowi
w wydarzeniach organizowanych w ramach każdej edycji programu m.in. spotkania warsztatowe czy doroczna gala finałowa „Gmina Fair Play”, gminy mają
okazję do wymiany informacji, doświadczeń oraz nawiązania współpracy z innymi samorządami, które osiągają sukcesy na polu przyciągania inwestorów,
a także z przedsiębiorcami-laureatami siostrzanego programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
ORGANIZATORZY
Konkurs organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Projekt
prowadzony jest pod patronatem Marszałków oraz Wojewodów.
Szczegółowe informacje na temat konkursu „Gmina Fair Play” uzyskacie Państwo w biurze konkursu, osoba do kontaktu: Agata Rozalska: tel: (22) 630 96 99
fax: (22) 826 25 96, e-mail: pr@fairplay.pl także na naszych stronach internetowych www.fairplay.pl.
Ogólnopolscy Partnerzy Medialni:

