Z a s t u p i t e l s t vo K r a j e V ys o č i n a

Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro udělení ceny SKUTEK ROKU

ze dne 13. 12. 2011

č. 12/11
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Čl. 1
Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo Kraje Vysočina v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. t) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tyto
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU (dále jen „Zásady“).
Čl. 2
Popis ceny
Cena Zastupitelstva Kraje s názvem Skutek roku (dále jen „Cena“) se uděluje osobám
uvedeným dále v těchto Zásadách, které se podílely na aktivitách v oblasti rozvoje území
Kraje Vysočina a neziskového sektoru (dále jen „skutky“). Oceněny budou skutky
jednotlivých fyzických osob a projekty právnických osob. Nejúspěšnější projekty právnických
osob postoupí do přeshraniční soutěže, které se uskuteční v Dolním Rakousku v roce 2012.
Cílem ceny je vzbudit zájem široké veřejnosti o dobrovolné aktivity v rozvoji území a
neziskového sektoru a zároveň snaha ocenit ty, kteří se v těchto oblastech angažovali.
Čl. 3
Kategorie
(1) Cena je udělována fyzickým osobám (jednotlivcům), jejichž skutky byly realizovány na
území Kraje Vysočina v roce 2011 v následujících oblastech:
•

Sociálně-zdravotní oblast:
V této oblasti bude oceněna fyzická osoba, která pomohla při poskytování a rozvoji
sociálních aktivit, podpoře zdraví a zdravotně postiženým.

•

Kultura a umění:
V této oblasti bude oceněna fyzická osoba, která přispěla k rozvoji kultury a umění na
Vysočině.

•

Životní prostředí:
V této oblasti bude oceněna fyzická osoba, která pomohla při zachování nebo
zlepšování životního prostředí Vysočiny.

•

Volný čas dětí a mládeže:
V této oblasti bude oceněna fyzická osoba, která pomohla rozvíjet práci s dětmi a
mládeží na Vysočině.

•

Poradenství, osvěta, vzdělávání:
V této oblasti bude oceněna fyzická osoba, která podpořila rozvoj vzdělávacích aktivit
na Vysočině.

(2) Cena je udělována právnickým osobám, jejichž skutky byly realizovány na území Kraje
Vysočina v roce 2011 v následujících oblastech:
•

Sociální oblast – rodina, senioři, mládež.

•

Ekonomická oblast – zemědělství, uplatnění na trhu, spolupráce.
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•

Oblast sídel, staveb a bydlení – utváření, revitalizace a oživení center.

•

Oblast životního prostředí – udržitelná energie, alternativní řešení dopravy a ochrana
životního prostředí.

•

Vzdělávání – osvěta, vzdělávání, poradenství a výzkum.
Čl. 4
Pravidla k udělení ceny

(1)

V každé kategorii uvedené v čl. 3 těchto Zásad budou Cenou oceněni nejvýše 3
nominovaní.

(2)

Udělení Ceny se osvědčuje diplomem, který obsahuje název oceněného, název ceny a
rok jejího udělení.

(3)

Udělení Ceny je spojeno s předáním věcného daru, o jehož výši a charakteru
rozhoduje příslušný orgán kraje.

(4)

Ceny oceněným předají členové Rady Kraje Vysočina.

(5)

Na udělení Ceny není právní nárok.
Čl.5
Pravidla nominace a vyhodnocení výsledků

(1) Skutek lze do soutěže přihlásit na předepsaném formuláři. Formulář je k dispozici na
www.kr-vysocina.cz, nebo na distribuovaných letácích, které budou k dispozici
v knihovnách, v infocentrech a v novinách Kraj Vysočina. V listinné podobě lze nominaci
zaslat na adresu: Kraj Vysočina, Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
(2) Nominace bude probíhat od 1. 1. 2012 do 15. 2. 2012.
(3) Odborný dohled nad nominacemi a rozdělení do kategorií bude mít Pracovní skupina
Krajského úřadu Kraje Vysočina pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Pracovní
skupina pro NNO“).
(4) V období od 1. 3. 2012 do 8. 4. 2012 bude u skutků fyzických osob probíhat veřejné
hlasování, a to jak elektronické prostřednictvím internetových stránek na www.krvysocina.cz, tak písemné pomocí vyplněného hlasovacího lístku, který bude k dispozici
na internetových stránkách www.kr-vysocina.cz, nebo na vyžádání na Odboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina.
(5) U skutků právnických osob bude v období od 1. 3. 2012 do 8. 4. 2012 probíhat
hodnocení odbornou pracovní skupinou v tomto složení:
člen Rady Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje
Pracovní skupina pro NNO;
zástupci KOUS Vysočina
zástupce podnikatelského sektoru
zástupce regionálních médií.
(6) Hlasovat může pouze občan Kraje Vysočina a to pouze jednou v každé kategorii.
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(7) Nad dodržováním pravidel hlasování dohlíží Pracovní skupina pro NNO.
Čl. 6
Přeshraniční cena
(1)

Skutky právnických osob oceněných v kategoriích uvedených v čl. 3 odst. (2) těchto
Zásad první cenou, vítěz krajského kola soutěže VESNICE ROKU 2012 a projekty
oceněné Odbornou pracovní skupinou v rámci soutěže Kraje Vysočina ZLATÁ
JEŘABINA 2011 budou ještě hodnoceny s obdobnými projekty z Dolního Rakouska
odbornou porotou.

(2)

Odborná porota bude složena ze zástupců Dolního Rakouska a Kraje Vysočina.
Zástupci Kraje Vysočina se pro potřeby těchto Zásad rozumí:
člen Rady Kraje Vysočina
zaměstnanec Kraje Vysočina zařazený do Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru
regionálního rozvoje
zástupce KOUS Vysočina
zástupce podnikatelského sektoru
zástupce regionálních médií.

(3)

Projekty oceněné odbornou porotou uvedenou v čl. 6 odst. (2) těchto Zásad budou
zařazeny do publikace „Dobré praxe“ vydávané Krajem Vysočina.
Čl. 7
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1)

Jednotlivé členy komisí uvedených v čl. 5 odst. (5) a v čl. 6 odst. (2) jmenuje Rada
Kraje Vysočina před jejich prvním jednáním.

(2)

Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu
Kraje Vysočina.

(3)

Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Kraje
Vysočina.

(4)

Tyto Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne
13. 12. 2011 a schváleny usnesením č 0594/07/2011/ZK.

V Jihlavě, dne 13. 12. 2011
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
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