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ARKUSZ OCENY PUNKTOWEJ KANDYDATOW
Kapituła ocenia zgłoszone kandydatury według następującej oceny punktowej:

KATEGORIA: GOSPODARKA
D ziałania zsodne z zasada..zrównowazone go rozwoi u'' 20 ounktów
Udział w pracach organizacli lub fundacii wspieraiących rozwói gospodarczy l0 ounktów
IJdział produktów wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie w rynku krajowym
i miedzvnarodowvm

20 punktów

Tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy; przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet na
lokalnvm rvnku pracy 20 puŃtów

D ziałania na r zecz zwiększenia innowacvi nośc i ś laskie i sospodarki 20 ounktów
Inne 10 ouŃtów

KATEGORTA: NAUKA
Patenty zarejestrowane w ostatnim roku kalendarzorym
Wvnalazki z ostatniego roku kalendarzowego

30 punktów

Udział w oracach orsanizacii lub fundacii wspieraiacych rozwói gospodarczy 20 punktów

Znaczace osiagnięcia naukowe 20 puŃtów
Wsoółoraca nauki z sospodarka l0 punktów

D ziałania na f Zecz zw i ększenia innowacyi no ści ślaskiei go sp odarki 10 ounktów
Inne 10 puŃtów

KATEGORTA: KULTURA
I]działlorsanizaciaorzedsiewzięć kulturalnvch regionu (wystawv. tarei. festyny itp.) 20 ounktów
Tw'orzenie ośrodków kulturv ślaskiei 20 ounktów
Promowanie twórczości regionalnei 20 ounktów
Promowanie kultury regionu w Polsce i za granicą 15 ouŃtów
Tworzenie i promowanie kultury wysokiei l5 ounktów
Inne 10 ounktów

KATEGORI A: DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU
Rewitalizaci a zabytków regionu 30 puŃtów
Upowszechnianie historii regionu 10 puŃtów
Promowanie dziedzictw a kulturowego re gionu 20 punktów

Mecenat nad inici atywami promui acymi tradyci e regionalne 20 punktów

Promowanie wybitnych postaci historycznych regionu 10 puŃtów
Inne 10 punktów

KATEGORIA: SPORT
Promowanie i edukacia Sportowa wśród dzieci, młodzieŻy i osób niepełnosprawnych I0 puŃtów
Promowanie atrakcviności soortowei regionu w kraiu i za granica 20 punktów

Dzialaniana rzecz sDortu w regionie l 0 punktów

Tworzenie infrastruktury i zaplecza sportowego w regionie l0 punktów

osiasnięcia w sporcie amatorskim 20 ouŃtów
osiaenięcia w sporcie wyczynowym 20 ounktów
Inne 10 ounktów

KATEGORIA: TURYSTYKA I REKREACJA
Promowanie atrakcviności turYstycznei regionu w kraiu i za Eranicą 20 punktów

Działanianarzecz turystyki i rekreacii w regionie 20 punktów

Tworzenie infrastruktury i zaplecza turystycznego w regionie (w tym w szczególności
agroturystyka)

20 punktów

Otrmmane nasrodv 10 punktów

Wvkorzvstanie zasobów naturalnvch 20 puŃtów
Inne 10 punktów
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KATEGORIA: PRODUKT
Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych 30 puŃtów
Proekologiczny charakter produktu 20 punktów
Proinnowacyi ny charakter produktu 20 punktów
Wdrozone Normy Jakości l0 punktów
Tozsamość regionalna produktu 10 ounktów
Inne 10 punktów

KATEGORIA: USŁUGA
Zastosowani e nowych rozwięan świadczenia usług 30 punktów
Proekologiczny charakter usług 20 ounktów
Proinnowacyjny charakter usług 20 ounktów
Wdrozone Normy Jakości l0 puŃtów
Wdrozenie/świadczenie e-usług l0 punktów
Inne 10 punktów

KATEGORIA: ZDROWIE
Poprawa dostępu pacientów do nowoczesnychrozwiązań i technolosii medvcznvch 30 punktów
Tworzenie i wprowadzanie innowacii w ochronie zdrowia 20 puŃtów
Sukcesy w zarządzaniu
wyróŻnienia

placówką opieki zdrowotnej, w tym certyfikaty, nagrody,
15 punktów

Propagowanie i wspieranie zdrowego i akfuwneso trybu zycia w resionie 10 ounktów
Swiadczenie wysokiej jakości usług medycznych dla pacjentów krajowych i
zagranicznych l5 punktów

Inne 10 punktów

KATEGORIA : ORGAIIIZACJE P ozARZĄDowE
Znac zeni e dzi ał ań or ganizac'ji d 1 a s p ołe c zno ś c i 1 okal n e i 30 punktów
Wpbw na rozwój i konkurencyiność regionu 20 ounktów
D ziałania promu| ące społecme zaangażow ani e i wolontari at 20 ounktów
Stosowanie sposobów działania nie budzących wątpliwości etYcznych l0 puŃtów
Umieiętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowvch 10 puŃtów
Inne 10 ounktów

KATEGORIA : SPOŁECZNA oDPowIEDZIALNosC BIZNESU
Relacje z pracownikami: rekrutacja i rozwoj,
równowaga między Życiem zawodowym
pr zeciw działanie dyskrym i nac i i "

polityka wynagradzania' równość szans,
osobistym, wolontariat pracowniczy, 20 punktów

Zaangażowanie społeczne: integracja ze społecznością lokalną' współpraca z NGo'
szkołami i uczelniami oraz samorzadami 30 punktów

Wpływ na środowisko naturalne: Stosowanie norm środowiskowych, ograniczanie
zuĘ cia surowców, recykling materiałów, edukaci a ekologiczna 20 punktów

Wdrozenie zasad CSR w organizacii: normy, standardy, kodeksy 10 punktów
Inne 20 punktów

KATEGORIA: MEDIA
Związek z regionem i wkład w jego promowanie 20 punktów
Profesionalizm zespołu redakcyineso l0 ounktów
Etyka or az rzetel ność działania 20 ounktów
Znaczenie dla społecmości lokalnei 20 punktów
Skuteczność działań l0 ounktów
Promowanię społeczeństwa obywatelskiego i zwięanych z tym regionalnych inicjatyw
społecznych 10 punktów

Inne 10 punktów
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NAGRODA: OSOBOWOSC ROKU
Zwiazek z resionem 20 punktów
Wkład w promowanie regionu w Polsce i za granicą 20 puŃtów
ZaanguŻowulie w rozwój regionu śląskiego (udział w pracach organizacji, fundacji
wspieraiacych rozwói gospodarczy. kulturalnv. naukowy. itp.)

20 punktów

ZaanguŻownie w działalność chaMarywna. prospołecmą i proekologicma l0 puŃtów
Etvka oraz rzetelność działania 20 punktów
Inne 10 punktów

Maksymalnie kandydat moze uryskać l00 punktów.

ZAŁĄCZNIKNR l Do REGULAMINU KoNKURSU STRONA 3 z 3


