Dla kogo Złoty Lampart?

Już w najbliższy piątek dowiemy się do kogo trafi nagroda Złotego Lamparta Starosty
Lubartowskiego. W tym roku do tej prestiżowej nagrody było nominowanych sześciu
przedsiębiorców z powiatu lubartowskiego.

Zaradna, innowacyjna i przedsiębiorcza – te trzy cechy musi posiadać firma, do jakiej trafi
nagroda Złotego Lamparta. Od trzech lat Starosta Lubartowski przyznaje Nagrodę Złotego
Lamparta. Konkurs ma promować najlepszych przedsiębiorców w powiecie. Statuetka Lamparta
jest przyznawana raz w roku. Choć konkurs jest organizowany dopiero od trzech lat, cieszy się
dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. To właśnie dla nich duże znaczenie ma formuła
konkursu. Kandydatów do Lamparta mogą zgłaszać przedstawiciele samorządowych władz,
radni, stowarzyszenia i sami przedsiębiorcy. Nagroda może być przyznana tej samej firmie tylko
jeden raz. Główna nagroda to statuetka Złotego Lamparta Starosty Lubartowskiego oraz
dyplom uznania. W konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, producenci rolni oraz
producenci żywności, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i
promocji powiatu lubartowskiego.
W poprzednich edycjach laureatami zostali: Spółdzielnia Mleczarska „Michowianka” z Michowa
oraz lubartowska Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy. W ubiegłym roku Lampart trafił do
Zakładu Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz.
Nagroda Lamparta to nie tylko jedna z form promocji najlepszych firm w powiecie, ale także
wyróżnienie przedsiębiorstw, które tworzą miejsca pracy, a ich działalność znacząco wpływa na
poprawę lokalnej gospodarki.
W tym roku do Lamparta nominowani są:
Auto – Sernice Jublewscy, Auto Elektro – Serwis Jublex
Drukarnia „Pegwan” Piotr Grzegorczyk
Internetowy serwis „Lubartow24.pl”
Kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy „Firlejowi Sioło”
Edward i Teresa Banaś
Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność” w Lubartowie

Program Konferencji

13:45 rejestracja uczestników
14:00 powitanie zaproszonych gości

Część I
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Realizacja projektu „Promocja Powiatu Lubartowskiego jako atrakcyjnego miejsca turystyki
weekendowej”

1. Przedstawienie rezultatów oraz podsumowanie realizacji projektu.
2. prezentacja interaktywnej mapy turystycznej powiatu lubartowskiego
3. Biesiada Czerwcowa i Ludowe Klimaty Ziemi Lubartowskiej – promocja kultury lokalnej i
dziedzictwa kulturowego regionu.

Przerwa kawowa

Część II

Rozstrzygnięcie konkursu „Zaradny, Innowacyjny, Przedsiębiorczy”

Recital muzyczny wychowanków PMDK w Lubartowie

1. Prezentacja kandydatów zgłoszonych do konkursu
2. Uroczyste wręczenie nagrody i wyróżnień Złotego Lamparta Starosty Lubartowskiego

Poczęstunek
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