
Godło „Teraz Polska” dla Twojej gminy!  

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugurowała IX edycję Konkursu „Teraz Polska” dla 
Gmin. Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem gospodarności oraz 
atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców samorządów w Polsce. 

Od 2006 roku w Konkursie  „Teraz Polska” mającym ponad 20-letnią  tradycję,  mogą uczestniczyć 
również  samorządy.  Według  opinii  dotychczasowych  laureatów  Godło  „Teraz  Polska”  stanowi 
świadectwo  atrakcyjności  i  nowoczesności  jednostek  samorządu  lokalnego  oraz  oryginalne 
narzędzie  wzmacniające  ich  markę  i  prestiż. Nagradzane  nim  są  najlepsze,  pod  względem 
gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorstw, gminy w Polsce.

Wysoki prestiż Godła „Teraz Polska” umacniają: przejrzyste procedury konkursowe, kompetencja i 
niezależność  ekspertów,  a  także  obiektywizm  członków  Kapituły  Konkursu  pod  przewodnictwem 
prof. Michała Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk. Nad prawidłowością działań Fundacji czuwa 
Rada, pod przewodnictwem Andrzeja Arendarskiego, prezesa Krajowej Izby Gospodarczej.

-  Otrzymanie Godła „Teraz Polska” jest doskonałym potwierdzeniem, że wysiłek, który wkładamy w  
budowę nowoczesnego,  przyjaznego dla mieszkańców, inwestorów i  turystów miasta,  procentuje.  
Godło to nie tylko dowód uznania dla dotychczasowych działań – to mobilizacja do podejmowania  
kolejnych wyzwań i dalszej pracy – mówi Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piły. 

Wszyscy  zainteresowani  udziałem  w  Konkursie  powinni  w  pierwszej  kolejności  przesłać     ankietę   
rejestracyjną, a do   23 stycznia 2015   - ankietę weryfikacyjną  . Następnie komisja ekspertów rozpocznie 
oceny weryfikacyjne zgłoszeń. Zgodnie z kryteriami Konkursu, szczególnie wysoko punktowane będą: 
polityka  inwestycyjna  gminy,  dostępność  do  infrastruktury  technicznej,  sposób  realizacji  polityki 
społecznej,  wskaźniki  rozwoju  ekonomicznego.  Ocenie  podlega  również  organizacja  i  forma 
zarządzania urzędu oraz podejmowane zadania dotyczące promocji gminy. 

Samorządy  najwyżej  ocenione  przez  ekspertów  zostaną  nominowane  do  Godła  „Teraz  Polska”. 
Spośród nich  w kwietniu 2015,  Kapituła  Konkursu wyłoni  laureatów. Posiedzenie Kapituły będzie 
poprzedzone wystawą prezentującą nominowanych (udział w wystawie jest dobrowolny).

Zakończenie  IX  edycji  Konkursu  „Teraz  Polska”  dla  gmin  odbędzie  się  w  czerwcu  2015  podczas 
uroczystej gali w Teatrze Wielkim w Warszawie, kiedy to zwycięzcy odbiorą statuetki „Teraz Polska” z 
rąk osobistości świata kultury, mediów i polityki.

Szczegółowe informacje  związane  z  Konkursem „Teraz  Polska”  dla  Gmin,  regulamin  oraz  ankieta 
rejestracyjna  dla  samorządów,  które  są  zainteresowane  uzyskaniem  Godła  „Teraz  Polska”  są 
dostępne na stronie www.terazpolska.pl oraz pod numerem telefonu 22 826 01 91.

Zobacz jak zgłosić się do Konkursu.

Biuro Prasowe: Agnieszka Kaźmierczak, a.kazmierczak@terazpolska.pl, 
tel: +48 22 201 26 93, kom: 48 506 000 253, ul. Górskiego 1, 00-033 Warszawa
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