Město Trutnov
vyhlašuje
soutěž pro podnikající fyzické osoby a podnikající právnické osoby
se sídlem či působištěm v regionu Trutnovska
TRUTNOVSKÝ DRAK 2014.
Kategorie soutěže:
1. Regionální produkt Trutnovska
2. Inovační firma
3. Zodpovědná firma
4. Nejlepší přeshraniční firma
5. Významná osobnost příhraničí
***
PRAVIDLA
soutěže v ekonomické oblasti
TRUTNOVSKÝ DRAK
I. Organizátor soutěže
1. Organizátorem soutěže TRUTNOVSKÝ DRAK je město Trutnov.
2. Připouští se zapojení spoluorganizátorů.
II. Cíl soutěže
Vyzdvižení podnikatelů, kteří se v rámci rozvoje své činnosti podílejí na rozvoji města
Trutnova a trutnovského regionu.
III. Účast v soutěži
1. Do soutěže se mohou přihlásit podnikatelé, jež mají své sídlo anebo působí (místo
podnikání nebo provozovna) ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov,
vymezeného obcemi: Batňovice, Bernartice, Dolní Olešnice, Hajnice, Havlovice, Horní
Maršov, Horní Olešnice, Chotěvice, Chvaleč, Janské Lázně, Jívka, Královec, Lampertice,
Libňatov, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou,
Pilníkov, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Staré Buky, Suchovršice, Svoboda nad Úpou,
Trutnov, Úpice, Velké Svatoňovice, Vlčice, Zlatá Olešnice, Žacléř.
2. Zájemce o účast v soutěži zašle na adresu trutnovsky.drak@trutnov.cz přihlášku obsahující
tyto informace: firma / název / jméno a příjmení podnikatele, IČ, obor podnikání, adresu
sídla, spojení na kontaktní osobu, internetové stránky, kategorii soutěže a požadované
informace.

IV. Průběh soutěže
1. Počátek soutěže je stanoven na 15. dubna 2014.
2. Uzávěrka příjmu přihlášek je stanovena na 30. června 2014.
3. Vyhodnocení soutěže a předání cen proběhne 19. září 2014 v rámci slavnostního večera ve
společenském centru UFFO v Trutnově.

V. Kategorie soutěže
1. Regionální produkt Trutnovska
2. Inovační firma
3. Zodpovědná firma
4. Nejlepší přeshraniční firma
5. Významná osobnost příhraničí
VI. Kritéria jednotlivých kategorií soutěže
1. Regionální produkt Trutnovska – požadované informace (týkající se ideálně roku 2013):
a) identifikace produktu (přičemž produktem se rozumí i služba),
b) udělené certifikáty či ocenění,
c) způsob propagace a distribuce produktu,
d) dostupnost produktu,
e) šance produktu na evropském trhu.
2. Inovační firma – požadované informace (týkající se ideálně roku 2013):
a) novátorské počiny – zlepšení výrobních procesů,
b) rozvíjení stávajících či tvoření nových produktů,
c) inovace používaných technologií,
d) vliv používaných technologií na životní prostředí,
e) kvalita produktů či služeb.
3. Zodpovědná firma – požadované informace (týkající se ideálně roku 2013):
a) provádění moderního byznysu s dodržováním tradičních pravidel obchodu,
b) provádění byznysu s důrazem na etické hodnoty, na dodržování práva, s respektem
k zaměstnancům, ke společnosti, k přírodnímu prostředí,
c) poskytování služeb a produktů způsobem nedegradujícím přírodní či sociální prostředí,
d) investice do lidských zdrojů,
e) charitativní aktivity ve prospěch lokální společnosti,
f) propagace města a jeho občanů,
g) dobré vztahy s klienty, dodavateli i místními úřady.
4. Nejlepší přeshraniční firma
Nominace podává město Świdnica, pro tuto kategorii tedy neplatí článek III. těchto pravidel a
oceněn bude polský podnikatel působící v česko-polském příhraničí a podílející se na rozvoji
česko-polských ekonomických vazeb. Rozhodnutí o udělení ceny náleží porotě soutěže.

5. Významná osobnost příhraničí
Nominace podává město Świdnica, pro tuto kategorii tedy neplatí článek III. těchto pravidel a
oceněna bude fyzická osoba působící v podnikatelském sektoru v česko-polském příhraničí a
podílející se na rozvoji česko-polských ekonomických vazeb. Rozhodnutí o udělení ceny náleží
porotě soutěže.

VI. Porota soutěže
1. Členy poroty soutěže jsou:
a) starosta města Trutnova,
b) místostarosta města Trutnova,
c) tři členové Rady města Trutnova,
d) dva představitelé Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje
2. Porota soutěže rozhodne o udělení výhradně jedné ceny v každé jednotlivé kategorii.
3. Pokud budou do té které kategorie doručeny méně než tři přihlášky, porota soutěže může
v dané kategorii sama nominovat kandidáty na ocenění.
4. Každý člen poroty může udělit pouze jeden hlas v každé kategorii, a to dle svého
subjektivního názoru.
5. Cenu získá kandidát s nejvyšším počtem hlasů.
VII. Cena soutěže
První tři kandidáti v každé kategorii obdrží pamětní list (diplom), vítěz každé kategorie obdrží
navíc plastiku TRUTNOVSKÝ DRAK.

Pravidla soutěže byla schválena Radou města Trutnova dne 14. 4. 2014, číslo usnesení 2014386/7.

Projekt „Města Trutnov i Świdnica podporují podnikání” je spolufinancován Evropskou Unií z prostředků ERDF
prostřednictvím Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 -2013.

