Regulamin Programu Partnerskiego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady programu partnerskiego pod nazwą „Gmina otwarta
na inwestycje” (dalej zwanego Programem)
2. Patronem Honorowym Programu jest Ministerstwo Cyfryzacji, który w ramach patronatu
rozpowszechni ideę Programu wśród Operatorów Telekomunikacyjnych.
3. Patronem Programu jest także Centrum Projektów Polska Cyfrowa, instytucja nadzorująca
realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
4. Organizatorem Programu jest Orange Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681; REGON 012100784,
NIP 526-02-50-995; z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym
3.937.072.437 zł (dalej zwana Organizatorem).
5. Do Programu mogą przystępować, jako Współorganizatorzy, wszyscy operatorzy
telekomunikacyjni, prowadzący działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Do Współorganizatora Programu stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego
Regulaminu dotyczące Organizatora. Każdy Współorganizator funduje własne nagrody.
7. Program skierowany jest do gmin (dalej zwanych JST).
8. Celem Programu jest:
a. współpraca pomiędzy inwestorem a gminą
b. usprawnienie procesu inwestycyjnego i eliminacja barier inwestycyjnych,
c. komunikacja o prowadzonej inwestycji skierowana do mieszkańców, stały dostęp do
informacji o postępach prac inwestycyjnych,
d. uzyskanie dostępu do sieci szerokopasmowej i nowych technologii, budowa
społeczeństwa informacyjnego, możliwość rozwoju e-usług,
e. umacnianie wizerunku JST jako przyjaznej dla inwestorów uwiarygodnione
rekomendacją biznesu oraz specjalnym certyfikatem, możliwość pozyskania nowych
inwestorów przez JST,
f. promocja JST i możliwość zaprezentowania własnych dokonań oraz planów gminy w
materiale filmowym oraz informacjach medialnych,
g. wzrost kompetencji mieszkańców, udział w specjalnie dedykowanych wydarzeniach
promujących nowe rozwiązania technologiczne, w tym rozwiązania dla JST.
9. Program prowadzony będzie w okresie od 15.05 2019 r. do czasu zakończenia go przez
Organizatora w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, nie dłużej niż do 31.12.2019r.,
przy czym rozstrzygniecie nastąpi do 15.01.2020r.
10. Program prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Uczestnicy Programu.
1. Uczestnikami Programu mogą być gminy zaproszone przez Organizatora ,
2. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z tym danych jest całkowicie
dobrowolne.

3. Kategorie Programu
Program prowadzony jest w dwóch kategoriach:
• w kategorii 1 - dla JST mających nie więcej niż 20 tys. mieszkańców
• w kategorii 2 - dla JST mających więcej niż 20 tys. mieszkańców
4. Nagrody przyznawane JST
1. Fundatorem wszystkich nagród jest Organizator.
2. Wszystkie nagrody oznaczone będą logo Organizatora.
3. Każda JST, która spełni podstawowe kryteria Programu otrzyma certyfikat uprawniający
JST do posługiwania się tytułem „Gmina otwarta na inwestycje”, statuetkę Programu oraz
znaczniki informujące o nadaniu JST niniejszego tytułu. Wzory certyfikatu, statuetki oraz
znaczników określają załączniki nr 2-4 do Regulaminu.
4. Podstawowe kryteria przynależności do Programu „Gmina otwarta na inwestycje” to:
a) Średnia dzienna opłata za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych w związku z
umieszczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej wyniesie nie więcej niż 0,20 PLN
b) Średnia opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej za
1 m2 w drogach gminnych, z uwzględnieniem stawek za szerokie pasmo nie wyższa
niż 20 PLN/rocznie.
c) Średni czas wydawania zgód oraz wszelkich pozwoleń związanych z inwestycjami
będących w kompetencjach JST, w czasie udziału JST w Programie, wynoszący:
• dla obszarów z planem zagospodarowania przestrzennego - nie więcej niż 14 dni
• dla obszarów bez planu zagospodarowania przestrzennego - nie więcej niż 30 dni
d) umieszczenie i utrzymywanie w czasie udziału JST w Programie, na głównej stronie
www JST informacji o realizowanej inwestycji z uwzględnieniem zakresu i terminów
jej realizacji
tab.1
kryteria podstawowe
lp

opis
Średnia dzienna opłata za zajęcie 1m2 pasa drogowego gminnych

3
4
5

Średnia opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej za 1 m2
Średni czas wydawania zgód/pozwoleń - obszary z planem
zagospodarowania przestrzennego
Średni czas wydawania zgód/pozwoleń - obszary bez planu
zagospodarowania przestrzennego
Umieszczenie informacji o realizowanych inwestycjach na głównej
stronie JST

udokumentowanie

0,00 - 0,20
PLN

1

2

wskaźnik

Scan Uchwały Rady Gminy/Miasta

00,00- 20,00
PLN

Scan Uchwały Rady Gminy/Miasta

14 dni

Oświadczenie JST

30 dni

Oświadczenie JST

Info na stronie www

Scan

5. Trzy JST z każdej kategorii, które otrzymają w okresie trwania Programu najwięcej
punktów zgodnie z załączoną tabelą nr 2 otrzymają nagrody dodatkowe:
a) statuetkę Laureata Programu: złotą, srebrną, brązową,
b) do wyboru: warsztaty dla dzieci z programowania, z bezpiecznego korzystania z
Internetu, szkolenia dla dorosłych lub nauczycieli z nowych technologii, pokaz
nowinek technologicznych,

c) dodatkowe inwestycje budowy sieci światłowodowej dla wybranego obszaru pod
warunkiem udokumentowanego popytu oraz akceptacji budżetu przez operatora,
d) raz w miesiącu po osiągnięciu kryterium podstawowego przez JST oraz na zakończenie
Programu dla Laureatów promocja w mediach:
•
Gazety i portale Polska Press,
•
https://www.portalsamorzadowy.pl http://samorzad.pap.pl,
•
Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA,
•
Publikacje informacji na firmowym blogu i Twitterze Organizatora,
e) zapewnienie JST dostępu do sieci światłowodowej w siedzibie urzędu umożliwiającej
świadczenie usług zgodnie z ofertą Organizatora,
f) film promujący gminę i inwestycje lub ławeczkę interaktywną dla najlepszych JST w
każdej z kategorii
tabela nr 2.

lp
1
2

3

opis
Średnia opłata roczna za umieszczenie urządzeń
infrastruktury telekomunikacyjnej za 1 m2

I próg
15,01 - 20,00
PLN

punktacja

Średni czas wydawania zgód/pozwoleńprzez JST

14 dni

1

Wdrożone działania komunikacyjne

baner z
informacją na
stronie www

1

kryteria dodatkowe
II próg
10,01 - 15,00
PLN
10 dni

1

próg I + plakaty w
miejscach uzyteczności
publicznej

1

pomoc w pozyskaniu
Umów Udostepnienia
Nieruchomosci oraz zgód i
oświadczeń od innych
gestorów nieruchomości

punktacja
2
2

III próg
0,00 - 10,00
PLN

punktacja

5 dni

3

2

próg II +
informacje w
prasie lokalnej

2

próg II + inne
wsparcie mające
wpływ na czas
realizacji
inwestycji

3

udokumentowanie
Scan Uchwały Rady Gminy/Miasta
Oświadczenie JST

3
Scan/zdjecie

4

Wsparcie procesu inwestycyjnego

jednorazowe

3
Informacja JST poświadczona
przez wykonawcę

h) w przypadku uzyskania przez kilka JST takiej samej ilości punktów, o ostatecznej
kolejności Uczestników zadecyduje losowanie przeprowadzone przez Organizatora.
i) ta sama JST może otrzymać kilka nagród od różnych Współorganizatorów.
5. Przystąpienie do Programu.
1.

Formularz Zgłoszeniowy.
a)
Przystąpienie do Programu następuje poprzez złożenie wypełnionego
Formularza Zgłoszeniowego do Programu umieszczonego na stronie
Organizatora dotyczącej Programu www:gminaotwartanainwestycje.pl lub
przesłanie go w formie elektronicznej. Formularz może być udostępniany przez
Organizatora także w inny niż przewidziany powyżej sposób.
b)
JST mogą przystąpić do Programu w terminie do 30 listopada 2019r.
c)
JST przystępując do Programu akceptuje postanowienia Regulaminu. Formularz
Zgłoszeniowy zawiera zgodę JST na przystąpienie do Programu oraz oznacza
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Uzupełnienie Formularza
Zgłoszeniowego o wymagane dane jest dobrowolne, jednak niezbędne do
udziału w Programie. Brak kompletnie uzupełnionego Formularza
Zgłoszeniowego uniemożliwia wzięcie udziału w Programie.
d)
Organizator weryfikuje prawidłowość danych zamieszczonych w formularzu, a
w przypadku wystąpienia braków poprosi o ich uzupełnienie pod rygorem
odmowy udziału w Programie.

e)

f)
g)
2.

W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności
danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym lub innych wątpliwości
związanych z uczestnictwem w Programie, Organizator może uzależnić
dopuszczenie JST do Programu lub kontynuację udziału w Programie od
uzupełnienia danych lub wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.
W Programie nie mogą brać udziału JST, które w Formularzu Zgłoszeniowym
podały niekompletne dane i ich nie uzupełniły na wezwanie Organizatora.
Organizator odrzuci zgłoszenia niespełniające warunków udziału w Programie.

Warunki przystąpienia do Programu
a)

Warunkiem przystąpienia do Programu jest:
• Zgłoszenie udziału w Programie poprzez wypełnienie Formularza
Zgłoszeniowego w sposób opisany w pkt. 5.1,
• Podpisanie Umowy o przetwarzaniu danych osobowych, której wzór
stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu,
• Wyznaczenie przez JST osoby odpowiedzialnej za kontakty
z Organizatorem i wskazanie takiej osoby w Formularzu Zgłoszeniowym,
▪ JST, która zgłosi swój udział w Programie zgodnie z pkt. 5.1. zostanie
zarejestrowana przez Organizatora jako Uczestnik,
▪ Organizator po zarejestrowaniu Uczestnika, na podstawie prawidłowo
wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, stworzy dla Niego
indywidualne konto, na które w trakcie trwania Programu naliczana będzie
punktacja,
▪ Po stworzeniu indywidualnego konta Uczestnika, Organizator będzie
przesyłał Uczestnikowi na podany w Formularzu Zgłoszeniowym nr
komórkowy i adres e-mail informacje o miejscu zajmowanym w rankingu.

6.

Przebieg Programu

1.

Przebieg Programu I ETAP
• Do I etapu Programu zakwalifikują się te JST, które spełnią kryteria
podstawowe określone w pkt 4.2 Regulaminu.

2.

Przebieg Programu – II ETAP
• W II etapie Programu zostaną wyłonione trzy JST w każdej z kategorii 1 i 2
zgodnie z pkt. 6.3, które zdobędą najwięcej punktów zgodnie z tabelą nr 2.
Punktacja naliczana jest jednorazowo na zakończenie Programu.

3.

Podstawą do naliczania punktów będzie:
a) w przypadku: opłat za zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury uchwała Rady Gminy
b) w przypadku czasu wydawania zgód i pozwoleń dotyczących realizowanych
przez Organizatora inwestycji na terenie JST - przesłane w wymaganym terminie
przez JST zestawienia zweryfikowane przez Organizatora lub jego wykonawców
c) udokumentowane działania komunikacyjne związane z zakresem realizowanej
inwestycji Organizatora na terenie JST - przekazane drogą elektroniczną na
adres: info@gminaotwartanainwestycje.pl

d) inne działania mające wpływ na proces inwestycyjny Organizatora (zakres i
termin). Ocena na wniosek JST będzie opiniowana komisyjnie przy udziale
Organizatora i jego wykonawcy.
7. Zestawienia rankingowe – wyłanianie zwycięzców
1. Organizator, w oparciu o zestawienie rankingowe zgodnie z punktacją opisaną w
punkcie 6, na zakończenie Programu sporządzi podsumowanie, które stanowić będzie
podstawę do wyłonienia zwycięzców. Zestawienie punktowe uczestników w każdej
kategorii będzie zweryfikowane przez powołaną Kapitułę Programu.
2. Wyłonienie laureatów na zakończenie Programu będzie ogłoszone podczas
konferencji zorganizowanej nie później niż do 15 stycznia 2020r.
3. Każdy Uczestnik może sprawdzić swoją pozycję w rankingu Uczestnika wysyłając email na adres: info@gminaotwartanainwestycje.pl
4. Laureatami w Programie zostanie po 3 Uczestników z każdej z kategorii 1 i 2.
8

Reklamacje dot. Programu.
1. Reklamacje dotyczące zakwalifikowania do Programu można składać na adres e-mail
info@gminaotwartanainwestycje.pl w terminie do 10 dni roboczych od dnia
określonego w pkt 5.1.2. Regulaminu.
2. Reklamacje dotyczące pozycji w rankingu w Programie można składać na adres e-mail
info@gminaotwartanainwestycje.pl maksymalnie do 10 dni roboczych od dnia
opublikowania rankingu kwartalnego lub końcowego.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od daty
zgłoszenia reklamacji.
4. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik będzie poinformowany drogą e-mailową.
Rozstrzygnięcie reklamacji (uznanie bądź odmowa uznania reklamacji) przez
Organizatora jest ostateczna.

9

Zasady wydawania nagród w programie
1. Wydanie nagrody zostanie zrealizowane przez Organizatora po uprzednim
potwierdzeniu terminu przez JST jednak najpóźniej w ciągu 60 dni roboczych od dnia
ogłoszenia rankingu końcowego. Termin ten może ulec przedłużeniu, jednak na okres
nie dłuższy niż 20 dni roboczych.
2. W przypadku niemożliwości zrealizowania nagrody, Organizator poinformuje
niezwłocznie Uczestnika proponując jednocześnie inną nagrodę.
3. Terminy odbioru i realizacji nagród będą każdorazowo uzgadniane przez Organizatora
z laureatami Programu,
4. Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia listy nagród.

10 Komunikacja w Programie.
1. Wszelka korespondencja oraz informacje w toku niniejszego Programu będą przez
Organizatora kierowane na adres Uczestnika, albo adres e-mail Uczestnika, albo na
numer telefonu kontaktowego Uczestnika podane w Formularzu Zgłoszeniowym
i zarejestrowany na tej podstawie przez Organizatora jako dane kontaktowe
Uczestnika Programu.
2. Uczestnik może kontaktować się z Biurem Obsługi programu za pośrednictwem
skrzynki: info@gminaotwartanainwestycje.pl
3. Organizator informuje, że w przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomi Organizatora
o zmianie informacji podanych w Formularzu Zgłoszeniowym, Organizator nie będzie
ponosić odpowiedzialności za skutki wynikające z takiej zmiany.
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Ustanie uczestnictwa w Programie.
1. Uczestnik Programu może zrezygnować z udziału w Programie poprzez wysłanie
Organizatorowi na adres Organizatora podany w pkt. 1.2. Regulaminu oświadczenia
woli o rezygnacji,
2. Poza przypadkami określonymi w niniejszym Regulaminie, ustanie uczestnictwa
w Programie może również nastąpić w przypadku niewyrażenia przez Uczestnika
zgody na przekazanie Organizatorowi jakichkolwiek informacji niezbędnych do
uczestnictwa w Programie, w szczególności informacji niezbędnych dla naliczania
punktów w Programie,
3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z programu, w przypadku powzięcia
uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
W takim wypadku punkty zgromadzone przez Uczestnika zostaną anulowane.
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Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym
zmiana ta nie może naruszać uprawnień nabytych przez Uczestnika przed jej
dokonaniem. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na stronie
internetowej Organizatora dot. Programu. Program może być zawieszony lub
zakończony przez Organizatora przed upływem pierwotnego okresu trwania
Programu. Organizator poinformuje o zakończeniu Programu w ciągu 3 dni roboczych
od momentu zaistnienia zdarzenia, poprzez stronę internetową Organizatora dot.
Programu oraz komunikat e-mail.
3. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie
charakter informacyjny.
4. Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej Organizatora dot.
Programu, w siedzibie Organizatora, można go również otrzymać drogą mailową
wysyłając prośbę do Organizatora.
Znaki identyfikacyjne, znaki towarowe oraz wszelkiego rodzaju loga i utwory
w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, w szczególności nazwa
„Gmina otwarta na inwestycje” oraz znak graficzny są własnością Organizatora.
Korzystanie przez Uczestników lub osoby trzecie z praw wymienionych powyżej
wymaga zgody Organizatora udzielonej na piśmie.

Załącznik nr 2 do regulaminu
tablica nadania tytułu

Załącznik nr 3 do regulaminu
certyfikat

Załącznik nr 4 do regulaminu
Statuetka

