Regulamin Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana
dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry”
i instytucji działających na obszarze Euroregionu „Tatry”

ORGANIZATORZY I CEL KONKURSU
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana
dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry” i
instytucji działających na obszarze Euroregionu „Tatry” (zwanego dalej Konkursem),
warunki zgłaszania kandydatów oraz sposób wyłonienia i nagrodzenia laureatów w
Konkursie.
2. Organizatorami Konkursu są: Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu i Združenie
Region „Tatry” w Kieżmarku.
3. Konkurs jest realizowany w ramach mikroprojektu pt. „Partnerska współpraca
transgraniczna Euroregionu „Tatry” współfinansowanego przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013.
4. Celem Konkursu jest popularyzacja polskich i słowackich samorządów – członków
Euroregionu „Tatry” oraz instytucji działających na obszarze Euroregionu „Tatry”,
których działalność i osiągnięte rezultaty mogą stanowić wzór do naśladowania dla
innych oraz które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju polsko-słowackiej
współpracy transgranicznej.
5. Konkurs organizowany jest jeden raz w roku.

UCZESTNICY, WARUNKI KONKURSU i WYBÓR LAUREATÓW
1. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:
a) samorządy
b) instytucje
2. Uczestnikami Konkursu mogą być:



polskie i słowackie samorządy będące członkami Związku Euroregion „Tatry”
z siedzibą w Nowym Targu lub Združenia Region „Tatry” z siedzibą w Kieżmarku,
instytucje działające na obszarze Euroregionu „Tatry” które zgłoszą swój udział w
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3. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie wypełnionego zgłoszenia
będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu, w wersji papierowej i
elektronicznej wraz z materiałami wizualnymi (np. zdjęcia, filmy, publikacje,
prezentacje itp.) ukazującymi współpracę samorządów lub instytucji oraz jej rezultaty.
Zgłoszenie dostępne jest na stronach internetowych www.euroregion-tatry.eu www.
euroregion-tatry.sk
4. Wypełnione i podpisane zgłoszenia wraz z materiałami wizualnymi należy przesłać w
terminie do dnia 31 stycznia 2013 r. po ogłoszeniu Konkursu na adres:
Związek Euroregion „Tatry”
ul. Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ
e-mail: euroregion.tatry@pro.onet.pl

Združenie Regiónu "Tatry"
Hradné námestie 30
060 01 Kežmarok
e-mai: info@euroregion-tatry.sk

5. Zgłoszenie musi być podpisane przez upoważnione osoby ze strony obu partnerów.
6. Wysłanie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia wraz z materiałami wizualnymi
prezentującymi współpracę samorządów lub instytucji oznacza akceptację
Regulaminu Konkursu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dotyczących
współpracy, wykorzystanie zdjęć i innych przesłanych materiałów przez
organizatorów Konkursu.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

KAPITUŁA KONKURSU I KRYTERIA OCENY

1. Kapitułę Konkursu wybiera Rada Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”.
2. Członkami Kapituły Konkursu są:
ze strony polskiej
Wendelin Haber – Honorowy Prezes Euroregionu „Tatry”
Czesław Borowicz – Honorowy Członek Euroregionu „Tatry”
Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady
Antoni Nowak – Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry”
ze strony słowackiej
Oľga Marhuliková – Honorowy Członek Euroregionu „Tatry”
Milan Nevlazla - Honorowy Członek Euroregionu „Tatry”
Jan Pavlik – Wiceprzewodniczący Rady
Jana Majorová Garstková – Dyrektor Združenia Region „Tatry”
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3. Członkowie Kapituły spośród swojego grona wybierają przewodniczącego.
4. Kapituła podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej liczby głosów
o wyniku decyduje Przewodniczący Kapituły.
5. Kapituła Konkursu do dnia 28 lutego 2013 r. dokonuje oceny zgłoszeń oraz wyłania
laureatów (po jednym z każdej kategorii) Konkursu.
6. Podstawowymi kryteriami oceny dokonywanej przez Kapitułę są:
 czy w wyniku współpracy rozwinęła się lub pogłębiła polsko-słowacka
współpraca transgraniczna;
 czy współpraca może stanowić wzór dla innych parterów;
 czy w wyniku współpracy zostały zrealizowane nowe projekty,
przedsięwzięcia, wydarzenia;
 czy współpraca posiada plan promocji;
 czy współpraca posiada ramy formalne (podpisane umowy, deklaracje,
porozumienia)
 czy w ramach współpracy zastosowano innowacyjne, oryginalne rozwiązania;
7. Poszczególni członkowie kapituły dokonują oceny kryteriów w skali od 1-5. O wyniku
oceny decyduje suma wszystkich punktów. Przy równej liczbie głosów przyznanych
kilku zgłoszeniom decydujący głos ma Przewodniczący Kapituły.

NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest Statuetka i dyplom.
2. Laureaci Konkursu zostaną uroczyście ogłoszeni podczas Kongresu Transgranicznego
Związku Euroregion „Tatry”.
3. Laureatci Konkursu będą promowani przez organizatorów Konkursu na stronach
internetowych:
www.euroregion-tatry.eu
www.euroregion-tatry.sk
oraz
w
wydawanych publikacjach.
4. Laureatom Konkursu przysługuje prawo zamieszczania informacji o wyróżnieniu we
wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych.
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