Regulamin konkursu
1. Nazwa konkursu: ZŁOTA@ - SAMORZĄDOWY LIDER ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
2. Organizator konkursu: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
3. Adres organizatora: 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
4. Cel konkursu: konkurs ma na celu wyłonienie i promowanie samorządów lokalnych i regionalnych, które w
efektywny sposób przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, realizując projekty z
wykorzystaniem technologii informacji i komunikacji (ICT).
5. Zgłoszenia do konkursu: termin składania zgłoszeń do konkursu upływa 13 maja 2011 r.
6. Kategorie nagrody: nagroda będzie przyznawana w 3 kategoriach:
6.1 Samorządowy Lider Elektronicznej Administracji
6.2 Samorządowy Lider Projektów Szerokopasmowego Dostępu do Internetu - pod patronatem Urzędu
Komunikacji Elektronicznej
6.3 Polski Region - Lider Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
7. Warunki uczestnictwa:
7.1 W konkursie mogą uczestniczyć jednostki samorządu terytorialnego, które spełnią określone
w pkt 8 i 11 warunki zgłoszenia
7.2 Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać tylko przedstawiciele urzędów administracji publicznej.
8. Zasady i przebieg konkursu:
8.1 Kategoria nagrody: Samorządowy Lider Elektronicznej Administracji
8.1.1 O uzyskanie nagrody w tej kategorii mogą aplikować:
a)
b)
c)
d)

gminy wiejskie
gminy miejsko-wiejskie
gminy miejskie
powiaty ziemskie

8.1.2 Nagrody w tej kategorii będą przyznane odrębnie dla ww. typów samorządów lokalnych.
8.1.3 W konkursie w tej kategorii oceniane będą:
a)

jakość i użyteczność serwisu internetowego, jego zakres informacyjny oraz stopień rozwoju
usług świadczonych drogą elektroniczną przez urząd gmin/miasta/powiatu
b) posiadane plany (np. programy lub strategie) rozwoju społeczeństwa informacyjnego
c) stopień i jakość realizacji projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
prowadzonych lub koordynowanych przez władze publiczne w ostatnich pięciu latach.
8.1.4 Nagrody w tej kategorii przyzna jury powołane przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
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8.2 Kategoria nagrody: Samorządowy Lider Projektów Szerokopasmowego Dostępu do Internetu
8.2.1 O uzyskanie nagrody w tej kategorii mogą aplikować:
a)
b)
c)
d)
e)

gminy wiejskie
gminy miejsko-wiejskie
gminy miejskie
powiaty ziemskie
związki i porozumienia samorządowe i komunalne realizujące budowę szerokopasmowego
dostępu do Internetu

8.2.2 W konkursie w tej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda Złotej@ oraz dyplom honorowy wyróżnienie
8.2.3 Do konkursu zgłaszać można projekty zakończone lub w trakcie realizacji.
8.2.3 W konkursie w tej kategorii projekty oceniane będą pod kątem:
a)
b)
c)

sposobu i zakresu zastosowania sieci bezprzewodowych i ich systemów do realizacji usług
publicznych dla mieszkańców
skuteczności i trwałości partnerstwa między samorządami a operatorami lokalnymi
zakresu oddziaływania - stopnia, w jakim projekt wpływa na zaspokojenie potrzeb
mieszkańców w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu (powyżej 1 Mb/s)

8.2.4 Nagrodę w tej kategorii przyzna jury powołane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. W skład jury
będą powołani niezależni eksperci m.in. z uczelni technicznych.
8.3 Kategoria nagrody: Polski Region - Lider Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
8.3.1 O uzyskanie nagrody w tej kategorii mogą aplikować samorządy wojewódzkie (urzędy
marszałkowskie lub wskazane przez nie podmioty zarządzające rozwojem SI w regionie)
8.3.2 W konkursie w tej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda Złotej @
8.3.3 W konkursie w tej kategorii województwa oceniane będą pod kątem:
a)

posiadania przez województwo strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego lub
równoważnego dokumentu programowego co najmniej na lata 2008-2013

b)

zakresu, skuteczności, poziomu innowacyjności projektów realizowanych w województwie w
latach 2007-2010, finansowanych ze środków RPO, PO IG (działania 8.3 i 8.4, w przypadku 8.3
tylko działań inwestycyjnych, nie przekazania komputerów do rodzin), PO RPW oraz ich
wpływu na rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców i
przedsiębiorców

c)

zakresu i poziomu merytorycznego projektów szkoleniowych i edukacyjnych w zakresie
zdobywania kompetencji cyfrowych przez mieszkańców województwa podejmowanych w
latach 2007-2010

d)

zakresu i poziomu innowacyjności regionalnych projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa
informacyjnego planowanych do realizacji przez władze województwa w latach 2011-2013.

9. Konkurs przebiegać będzie w 4 etapach:
I etap (do 13 maja 2011r.) - przesłanie Deklaracji Uczestnictwa oraz Formularzy Zgłoszeniowych z ankietą
II etap (16-20 maja 2011r.) - analiza oraz weryfikacja ankiet
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III etap (23-31 maja 2011r.) - posiedzenia jury poszczególnych kategorii konkursowych w celu wyłonienia
laureatów nagrody
IV etap (15-16 czerwca 2011r.) - wręczenie nagród podczas 15 Konferencji „Miasta w Internecie”.
10. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
10.1 Nagrodę stanowi statuetka Złotej Małpy z brązu oraz grawerowany dyplom.
10.2 Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do określenia liczby nagród głównych i wyróżnień.
10.3 Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w trakcie 15 Konferencji „Miasta
w Internecie” 15-17 czerwca 2011r. O dokładnym terminie uroczystości organizatorzy powiadomią
nagrodzonych i wyróżnionych na 7 dni przed ceremonią.
10.4 Informacje o laureatach konkursu zostaną opublikowane w mediach, które objęły patronat medialny nad
15 Konferencją „Miasta w Internecie” oraz na stronie SMWI i 15 Konferencji.
11. Warunki zgłoszenia:
11.1

Warunkiem udziału w konkursie jest terminowe dostarczenie na adres biura organizacyjnego konkursu
a) Deklaracji Uczestnictwa
b) Formularza Zgłoszeniowego wraz z ankietą dostępnego on-line

11.2 Deklaracja Uczestnictwa stanowi dokument potwierdzający wolę udziału w konkursie przez osobę
zarządzającą urzędem. Wzór Deklaracji jest dostępny do ściągnięcia na stronie konkurs.mwi.pl. Po
wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji, należy przesłać ją na adres:
via poczta: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów
lub via fax: 14 628 43 11
lub via e-mail: konkurs@mwi.pl
11.3

Wraz z przystąpieniem do konkursu osoba wskazana w Deklaracji Uczestnictwa zobowiązuje się do
terminowego wypełnienia elektronicznego Formularza zgłoszeniowego z dołączoną do niego
ankietą (odrębnego dla każdej kategorii konkursowej). Formularze są dostępne na stronie
konkurs.mwi.pl. Po wypełnieniu formularza elektronicznego, na wskazany w zgłoszeniu e-mail zostaje
przesłana informacja potwierdzająca zarejestrowanie zgłoszenia.

11.3

Termin wypełniania Deklaracji Uczestnictwa oraz Formularza Zgłoszeniowego mija 13 maja 2011 r.

11.4

Organizator ma prawo nie dopuścić do konkursu zgłoszeń, które zostały wypełnione nieprawidłowo.
Zgłoszenia nie spełniające warunków regulaminu zostaną odrzucone.

11.5

Laureaci ubiegłych edycji konkursu nie mogą się ubiegać o nagrodę w okresie 3 lat od uzyskania
nagrody.

11.6

Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” danych
osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

11.7

Udział w konkursie jest bezpłatny

12. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
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