
 

 

Regulamin III Konkursu 

na Najlepszą Stronę Internetową  
Powiatów, Gmin i Sołectw w Małopolsce 

 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski od 2007 roku organizuje Konkurs na Najlepszą Stronę 

Internetową jednostek samorządowych w Małopolsce. Celem konkursu jest promowanie tworzenia przez 
samorządy w Województwie Małopolskim własnych stron internetowych. 

Strony internetowe to przewodnik i zarazem album pokazujący całemu światu piękno i bogactwo 

naszych miejscowości, kościołów (piękna ołtarzy, rzeźb, witraży, świętych obrazów), zabytków, kultury - 

zespołów artystycznych, strojów ludowych, rękodzieła, a zarazem zaproszenie do odwiedzin lokalnych 

szlaków turystycznych, gospodarstw agroturystycznych, Kół Gospodyo Wiejskich, strażnic i drużyn OSP. 

 

I. Organizator Konkursu 

1. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich pod patronatem TVP 

Kraków, Radia Kraków i Gazety Krakowskiej. 

II. Cel Konkursu 

1. Głównym celem Konkursu jest propagowanie wysokiej jakości walorów funkcjonalnych  

i estetycznych stron internetowych jednostek samorządu terytorialnego z terenu historycznej 

Małopolski. 

2. Tworzenie otwartego społeczeostwa informacyjnego z wolnym dostępem do rzetelnej informacji. 

3. Ułatwienie komunikacji na linii obywatel – urząd. 

4. Promowanie wiedzy na temat sołectw, gmin, powiatów, regionu, działania ze szczególnym 

uwzględnieniem walorów kulturowych, turystycznych, gospodarczych. 

III. Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu są strony internetowe Powiatów, Gmin i Sołectw oraz działających na ich terenie 

np. Kół Gospodyo Wiejskich, Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 

IV. Rozpoczęcie i zakooczenie Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się od ogłoszenia go przez organizatora. 

2. Organizator każdorazowo wyznacza termin nadsyłania ankiet zgłoszeniowych.  

3. Ocena zgłoszonych stron i ogłoszenie wyników odbędzie w terminie wyznaczonym przez organizatora. 

V. Kryteria oceny i nagrody 

1. Oceny zgłoszonych stron i działao dokonuje Kapituła Konkursowa powołana przez SGiPM  

z udziałem m.in. Dyrektora Departamentu Społeczeostwa Informacyjnego Małopolskiego Urzędu 

Marszałkowskiego, Dyrektora Portalu Nowa Małopolska, Redaktora Naczelnego „Wspólnoty Małopolskiej”  

2. Zwycięzcy wśród Powiatów, Gmin Miejskich i Wiejskich oraz Sołectw otrzymują Tytuł Najlepsza Strona 

Internetowa Powiatu, Miasta, Gminy, Sołectwa w Małopolsce w roku. 

3. Organizator przewiduje możliwośd przyznania wyróżnieo szczególnych m. in. dla NGO, KGW, OSP 

4. Przy ocenie będą brane pod uwagę kryteria: informacyjne, estetyczne, funkcjonalne, techniczne. 

5. Ocenie podlegad będą tylko strony zgłoszone poprzez ankietę zgłoszeniową do wyznaczonego przez 

organizatora terminu. 

 

Uczestnicy Konkursu przesyłają Ankietę na adres e-mail Biura SGiPM w Krakowie: biuro@sgpm.krakow.pl  

do 16 kwietnia 2010 roku. 
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