Näringslivskontoret

Ånge kommuns pris till Årets Entreprenörer
Följande regler ska tillämpas:
1. Priset delas ut i slutet av varje år till en kvinna och till en man som
genom sina insatser visat god entreprenörsanda och därmed
åstadkommit positiva effekter på längre sikt.
2. Insatserna kan bestå av verksamhet inom näringsliv, organisation
eller förvaltning, där entreprenören tagit initiativ till och genomfört
åtgärder som förbättrat möjligheterna till arbete, socialt leverne,
ungdomsverksamhet eller annat som varit till fördel för Ånge
kommun och dess invånare.
3. Entreprenörerna kan vara egen företagare, anställd, förtroendevald
eller på annat sätt engagerad i företag, förvaltning, förening eller
annan organisation och på något sätt vara ansvarig för den bedrivna
verksamheten.
4. Priset består av diplom och ett kontant bidrag på 5 000 kronor
vardera.
5. Annonsering ska ske i lokalt annonsblad samt via kommunens
kanaler i sociala medier samt på kommunens hemsida inför
förslagslämnande av pristagare.
6. Förslag till mottagare av priset, som ska lämnas till kommunstyrelsen
senast vid den tidpunkt som anges i annons, kan ges av privatperson,
företag eller organisation med boende eller verksamhet i kommunen.
I förslaget ska föreslagen person och aktuell verksamhet beskrivas
och en kort motivering bifogas. Förslagsställaren får om den så
önskar vara anonym i samband med beslutets offentliggörande, men
måste uppge sitt namn till kommunen i samband med nominering.
7. Beslut om mottagare av priset fattas av kommunstyrelsens
ordförande efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott och
näringslivsrådet. Beslutet ska delges kommunstyrelsen.
8. Utdelning av priset ska ske vid lämplig sammankomst. Vid
fastställande om utdelningstillfälle ska näringslivsrådet ges tillfälle
att bidra med sina synpunkter. Till utdelnings-ceremonin inbjuds
representanter för massmedia och berörda företag och organisationer
m fl.
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9. Om det något år inte inkommer förslag eller allmänt kan bedömas att
det saknas lämpliga kandidater kan utdelningen av priset ställas in för
detta år. Beslut i sådant fall fattas av kommunstyrelsens ordförande
efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott och
näringslivsrådet.

