Informacja prasowa 21 października 2016 r.

Samorządy z wizją – Gala Finałowa XV edycji konkursu „Gmina Fair Play”
Tegoroczna edycja konkursu „Gmina Fair Play” dobiegła końca. 21 października w hotelu
Bristol w Warszawie wręczono certyfikaty oraz nagrody najlepszym gminom w Polsce.
Tytuł „Gmina Fair Play” uzyskało 13 ambitnych samorządów.
Obecnie w wielu gminach inwestorzy mogą liczyć na profesjonalne wsparcie ze strony władz
lokalnych. Polskie gminy doszły do punktu, w którym zaczynają dostrzegać potrzebę zweryfikowania
swoich długofalowych priorytetów, którym podporządkowane są plany strategiczne. Ważne jest dla
nich, by rodzaj pozyskiwanych inwestycji pokrywał się z długoterminowymi potrzebami społeczności
lokalnej i regionu, m.in. w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, warunków życia mieszkańców,
zaspokajania
ambicji
zawodowych
czy
podnoszenia
atrakcyjności
regionu.
Gminy zabiegają o nowe inwestycje i podnoszą standardy obsługi przedsiębiorców. Działania
te powinny być przemyślane i wpisane w długofalowy plan, zmierzający do realizacji ambitnej wizji
rozwoju. Najlepsze wizje i strategie zmierzające do ich realizacji zostały nagrodzone w tegorocznej
edycji konkursu „Gmina Fair Play”.

Konkurs z tradycją
Przez 15 lat konkurs „Gmina Fair Play” zyskał zaufanie samorządowców jako prestiżowe
przedsięwzięcie, dające im wymierne korzyści w postaci szerokiej promocji oraz zwiększonego
zainteresowania inwestorów.
Motto XV edycji Konkursu „Gmina Fair Play” brzmiało „Samorząd z wizją”. Docenione zostały te
gminy, które potrafiły wypracować ambitną wizję stanu docelowego i ją realizują, które świadomie
planują swój rozwój, a ich działania bazują na zrozumieniu potrzeb inwestora
i społeczności lokalnej oraz wypracowaniu obopólnych korzyści. Organizatorzy szczególną wagę
podczas weryfikacji uczestników przywiązywali do planów na przyszłość, możliwości ich realizacji
i spójności z potrzebami gminy.
Samorząd z wizją już na etapie planowania inwestycji dba, by jej pozytywne efekty były odczuwalne
przez wiele lat, a powstała inwestycja była impulsem do dalszego rozwoju regionu – dodaje
dr Mieczysław Bąk przewodniczący Komisji Ogólnopolskiej konkursu „Gmina Fair Play”.
W tegorocznej edycji gminy zgłosiły swój udział w 4 kategoriach:
gmina wiejska wielofunkcyjna, gmina wiejska, miasteczko i małe miasto, gmina turystyczna.
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Tegoroczni Laureaci
Nagrodę Główną - statuetkę otrzymały gmina Lesznowola oraz gmina Tryńcza. Kapituła Konkursu
przyznała także wyróżnienia dla gmin Mszczonów, Błonie, Brwinów i Płużnica. Za ponadprzeciętne
zaangażowanie w rozwój gminy, poświęcenie swojego czasu, energii oraz serca tytuł
„Samorządowego Menadżera Roku 2016” otrzymał Dariusz Zieliński – burmistrz Gminy Góra
Kalwaria. Złotą Statuetkę za uzyskanie tytułu w pięciu edycjach z rzędu odebrały gminy Brwinów oraz
Płużnica. Z kolei Diamentowa Statuetka za zdobycie certyfikatu oraz tytułu w dziesięciu kolejnych
edycjach trafiła do gmin Błonie, Tryńcza oraz Międzylesie.
W XV edycji konkursu przygotowaliśmy również nagrodę specjalną - pełny rating od firmy INC Rating,
otrzymała ją gmina Brwinów.

Zasady weryfikacji
Weryfikacja gmin biorących udział w konkursie przebiega dwuetapowo. W I etapie weryfikowane są
ankiety konkursowe, w których gminy dokonują samooceny swoich działań, prezentując swoje
dotychczasowe dokonania i plany na przyszłość. W II etapie odpowiednio przygotowani audytorzy
w celu weryfikacji danych zawartych w ankietach przeprowadzają audyty w gminach. Dodatkowym
elementem weryfikacji jest badanie losowo wybranych inwestorów prowadzących inwestycje na
terenie gmin ubiegających się o certyfikat. Dane uzyskane podczas audytu i badania inwestorów służą
jako podstawa raportu benchmarkingowego, który otrzymuje każdy z uczestników II etapu.
Suma przyznanych przez audytorów i inwestorów ocen decyduje o przyznaniu gminie certyfikatu
„Gmina Fair Play”.

Korzyści dla gmin
Z uczestnictwa w jednym z najstarszych polskich programów certyfikacyjnych dla samorządów
wynikają liczne korzyści. Oprócz prestiżu Laureaci korzystają z możliwości promocyjnych.
Każdy z Laureatów zyskuje prawo do posługiwania się logo „Gmina Fair Play” w działaniach
promocyjnych i biznesowych, np. na stronie WWW, w ulotkach czy na specjalnych tablicach
drogowych. Rozpoznawalne logo przyciąga uwagę inwestorów i wspiera budowanie pozytywnego
wizerunku gminy. Certyfikat jest potwierdzeniem wysokich kompetencji samorządu sprawdzonych
i ocenionych przez przedsiębiorców, inwestorów i audytorów konkursu. W połączeniu z oceną
zawartą w raporcie benchmarkingowym stanowi silny argument w negocjacjach biznesowych.
Gminy uzyskują także niezależną ocenę inwestorów dzięki badaniom ankietowym inwestorów,
przeprowadzanym przez biuro konkursu w II etapie programu we wszystkich gminach biorących
w nim udział. Konkurs zapewnia również szeroką promocję i możliwość zaprezentowania własnych
dokonań oraz planów gminy. Kilka razy w ciągu roku informujemy media ogólnopolskie, regionalne
i lokalne oraz branżowe (prasę, radio, TV i portale internetowe) o konkursie i jego uczestnikach,
a później laureatach.
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Gminy Fair Play – ciekawostki o Laureatach
Gmina Babimost – bezrobocie w tej gminie jest na zaskakująco niskim poziomie 1,8%. Ważnym
czynnikiem rozwojowym w gminie jest funkcjonujące lotnisko pasażerskie. Wokół lotniska istnieją
wydzielone nieruchomości, które umożliwiają pozyskanie kolejnych inwestorów.
Gmina Brwinów – na terenie gminy znajduje się Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach –
największa tego typu placówka w Polsce i jedna z większych w Europie. Liczba mieszkańców gminy
stale rośnie. Stan na 2015 rok to prawie 25 tysięcy osób. Na terenie Brwinowa funkcjonuje
aż 16 przedszkoli.
Gmina Błonie – to jedna z najstarszych osad Mazowsza. Miasto Błonie zostało zniszczone podczas
potopu szwedzkiego i poza kościołem, nie zachowały się żadne obiekty murowane. Dzierżawcą
starostwa błońskiego, był książę Józef Poniatowski, stąd w centrum Błonia, można znaleźć dworek
Poniatówka.
Gmina Lesznowola – gmina od lat zajmuje 1 miejsce w rankingu miast najbardziej atrakcyjnych
dla biznesu w kat. Do 50 tys. mieszkańców magazynu ekonomicznego Forbes. Na terenie gminy
znajduje się ponad 5 tys. firm, np. ponad 2000 spółek prawa handlowego z różnych branż oraz
największe w Europie Środkowo-Wschodniej azjatyckie centrum handlowe w Wólce Kosowskiej.
Gmina Mszczonów – na terenie gminy działa spółka Geotermia Mazowiecka, dzięki której od 1999
roku mszczonowianie mogą wykorzystywać do celów grzewczych wodę ze znajdujących
się pod miastem gorących źródeł głębinowych. Najciekawszym elementem środowiska Gminy
jest rezerwat Grądy Osuchowskie, w którym, z racji specyficznego położenia w najwyższym punkcie
Mazowsza, panuje klimat zbliżony do sudeckiego.
Gmina Tarczyn - to niezwykle przyjazna i urokliwa gmina, łącząca w sobie standardy nowoczesności
i kultywację wspaniałych tradycji. Tarczyńskie sady przewodzą w produkcji najdorodniejszych
owoców w okolicy. Wielu koneserów delektuje się przepysznymi jabłkami, gruszkami oraz najbardziej
znanymi ze swego wyjątkowego smaku czereśniami.
Gmina Warta - głównym walorem przyrodniczo – krajobrazowym przyciągającym turystów
do tej gminy jest Zbiornik Jeziorsko, który może usatysfakcjonować zwolenników biernego
wypoczynku nad wodą, amatorów sportów wodnych, myśliwych i wędkarzy. Klub Turystyki Wodnej
Warta wraz z samorządem Gminy i Miasta Warta organizuje corocznie Regaty o Błękitną Wstęgę
Zbiornika Jeziorsko oraz spływy kajakowe.
Gmina Tryńcza - bliskie sąsiedztwo kompleksów leśnych, brak działalności przemysłowej sprawia,
że teren gminy jest doskonałym miejscem zarówno do odpoczynku jak i mieszkania na stałe
pod względem czystego powietrza i otoczenia. W celu pobudzenia aktywności biznesowej,
gmina Tryńcza przystąpiła do programu "Samorządowa Polska", którego celem jest wsparcie mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw.
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Gmina Płużnica - znana jest przede wszystkim z przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców.
Działa tu trzydzieści organizacji pozarządowych, a lokalną gospodarkę tworzy sto osiemdziesiąt
mikroprzedsiębiorstw i kilka średniej wielkości firm znanych i cenionych w swoich branżach.
Gmina Międzylesie - jest gminą graniczną (z Republiką Czeską), miejsko-wiejską położoną
w południowej części powiatu kłodzkiego w województwie dolnośląskim. Na terenie gminy
Międzylesie występują wody mineralne, na głębokości poniżej 200 m. Są to wody lecznicze
zawierające duże ilości rozpuszczonego i wolnego dwutlenku węgla.
Gmina Góra Kalwaria - to przede wszystkim urokliwe miasto o obliczu przyjaznym dla mieszkańców
i turystów, które tętni życiem i ma do zaoferowania wspaniały klimat, cudowne widoki, wiele ścieżek
rowerowych i pieszych. Poza samym miastem Góra Kalwaria na terenie gminy jest 41 miejscowości.
Gmina Brzozów - posiada gęstą sieć drogową. Gmina leży na trasie prowadzącej z głębi kraju
w Bieszczady (DW 886) i do przejść granicznych z Ukrainą i Słowacją (Krościenko, Radoszyce).
Gospodarka drewnem jest ważnym elementem rozwoju gminy. Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż
cennych gatunków drewna. Funkcjonują tu liczne tartaki, a funkcjonująca w gminie firma POLIKAT to
uznana marka na rynku prefabrykatów i meblarskim.
Gmina Bełchatów - w gminie wyróżnić można obiekty przyrodnicze objęte ochroną. Ze względu na
wyróżniający się krajobraz oraz ekosystemy w 1998 r. wyznaczono Obszar Chronionego Krajobrazu
"Dolina Widawki". Rzeka Widawka przepływa przez tereny przekształcone w wyniku eksploatacji
węgla brunatnego.
Kolejna edycja konkursu „Gmina Fair Play” rozpocznie się w IV kwartale 2016 r.
Więcej informacji o konkursie na www.fairplay.pl
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