Załącznik
do Zarządzenia nr 1 /2016
Starosty Powiatu Mieleckiego
z dnia 7 stycznia 2016 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA PATRONATU
STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO

ROZDZIAŁ I
Zasady obejmowania patronatu przez Starostę Powiatu Mieleckiego
§1
Niniejszy regulamin określa zasady obejmowania patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego
wszelkiego rodzaju przedsięwzięć, w szczególności: kulturalnych, sportowych, edukacyjnych,
turystycznych.
§2
1.

Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia
i przysługuje wyłącznie Staroście Powiatu Mieleckiego.

2.

Starosta może objąć swoim patronatem przedsięwzięcia służące wykonywaniu zadań
o charakterze powiatowym.

3.

Starosta Powiatu Mieleckiego może objąć patronatem, w szczególności przedsięwzięcia
w zakresie:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

promocji powiatu w zakresie budowania korzystnego wizerunku Powiatu,
integracji społeczności lokalnych i regionalnych,
pobudzenia aktywności gospodarczej,
rozwoju sportu, turystyki, kultury i sztuki,
polityki społecznej,
edukacji,
ochrony środowiska.

4.

Starosta nie obejmuje patronatem przedsięwzięć niezgodnych z polityką wizerunkową Powiatu,
zasadami równości gospodarczej i uczciwej konkurencji.

5.

Patronat jest wyróżnieniem uznaniowym. Starosta może odmówić objęcia przedsięwzięcia
Patronatem bez podania przyczyn. Odmowa udzielenia przedsięwzięciu Patronatu jest
ostateczna. Organizatorowi przedsięwzięcia nie przysługuje tryb odwoławczy.

6.

W wyjątkowych przypadkach Starosta może zdecydować o przyznaniu patronatu z pominięciem
zasad Regulaminu.
§3

Patronatem nie mogą być w szczególności objęte przedsięwzięcia:
a.
b.
c.
d.

już trwające lub zakończone,
realizowane dla osiągnięcia zysku (działania o charakterze komercyjnym),
które mają na celu jedynie finansowanie bieżących kosztów związanych z działalnością
Wnioskodawcy,
polegające na doraźnej pomocy (w tym bezpośredniej pomocy socjalno-bytowej),

e.
f.
g.

1.

inwestycyjne (w tym remonty, modernizacje, budowy),
o charakterze politycznym (związane z działalnością partii politycznych i organizacji
je wspierających),
związane z przygotowaniem i finansowaniem akcji protestacyjnych lub innych form
protestu.
§4

W ramach wniosku o objęcie Patronatem, Wnioskodawca może ubiegać się o:
a.
b.
c.
d.

objęcie patronatem honorowym,
udzielenie wsparcia finansowego,
udzielenie wsparcia rzeczowego,
uczestnictwo Starosty Powiatu Mieleckiego lub innego członka Zarządu Powiatu
Mieleckiego w komitecie honorowym.

2.

Objęcie Patronatem przez Starostę nie oznacza przyznania wsparcia finansowego
ani rzeczowego na organizację przedsięwzięcia.

3.

Decyzja o udzieleniu wsparcia rzeczowego lub finansowego dla przedsięwzięcia objętego
patronatem może być podjęta wyłącznie w sytuacji, gdy środki finansowe przeznaczone na ten
cel dostępne są w budżecie Powiatu Mieleckiego.

4.

Wsparcie finansowe przedsięwzięcia objętego Patronatem nie może być przyznane
w szczególności:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

gdy Wnioskodawca nie wykaże własnego wkładu finansowego w realizowane
przedsięwzięcie,
na pokrycie kosztów wyżywienia (poczęstunku, bufetu kawowego itp.)
na pokrycie kosztów transportu (wynajmu autokaru, zwrotu za paliwo itp.),
na pokrycie kosztów organizacji obozów, kolonii, rajdów, itp.
na pokrycie kosztów obsługi medycznej, sędziowskiej, ochroniarskiej, ubezpieczeniowej,
na pokrycie kosztów wynajmu i przygotowania obiektów niezbędnych do realizacji
przedsięwzięcia,
na pokrycie kosztów opłat za media,
osobom fizycznym,
przedsięwzięciom organizowanym przez spółki prawa handlowego.

5.

W przypadku współfinansowania ze środków Powiatu Mieleckiego zakupu środka trwałego
związanego z realizacją przedsięwzięcia, Wnioskodawca zobowiązuje się do niezbywania
środka trwałego przez okres 3 lat od daty zakupu. W uzasadnionych przypadkach, w sytuacji
sprzedaży środka trwałego, Wnioskodawca zobowiązany jest do zakupu środka trwałego
o podobnych właściwościach i przeznaczeniu oraz do poinformowania o tym fakcie Biura
Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Mielcu.

6.

Wsparcie rzeczowe przedsięwzięcia objętego Patronatem obejmuje w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)

zakup nagród rzeczowych dla laureatów i osób wyróżnionych w konkursach,
upominków,
pucharów,
dyplomów,
statuetek.

7.

Wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania potwierdzenia odbioru nagród przez laureatów
i wyróżnionych w organizowanym konkursie.

8.

Jednorazowa wartość zakupionej nagrody nie może przekroczyć kwoty 750 zł brutto.

9.

W ramach wsparcia możliwe jest uhonorowanie gadżetami promocyjnymi.

10. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat przyznawany jest na jedną edycję.

11. Ubieganie się o dofinansowanie lub nagrody przez podmioty inne niż jednostki organizacyjne
Powiatu Mieleckiego, nie jest możliwe bez jednoczesnego ubiegania się o przyznanie patronatu
Starosty Powiatu Mieleckiego.
12. W uzasadnionych przypadkach Starosta Powiatu Mieleckiego może podjąć decyzję
o przyznaniu gadżetów promocyjnych bez ubiegania się o przyznanie patronatu Starosty
Powiatu Mieleckiego. Prośba o przyznanie gadżetów promocyjnych wymaga formy pisemnej.

ROZDZIAŁ II
Procedura przyznawania Patronatu
§5
1.

Organizator przedsięwzięcia występuje z wnioskiem o objęcie przez Starostę Powiatu
Mieleckiego Patronatu, nie później niż 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem.

2.

Wniosek stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i dostępny jest na stronie internetowej
www.powiat-mielecki.pl. Wniosek winien być dostarczony w wersji papierowej do Starostwa
Powiatowego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec oraz w wersji elektronicznej
do Biura Promocji i Informacji, e-mail: promocja@powiat-mielecki.pl

3.

Wnioski złożone w innym formacie nie będą rozpatrywane.

4.

O przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu Wnioskodawca informowany jest w formie
pisemnej w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

5.

Zakres udzielanej pomocy, w oparciu o opinię Biura Informacji i Promocji, ustalany jest
indywidualnie dla każdego wydarzenia i nie wymaga uzasadnienia.

6.

Informacja o przyznaniu przez Starostę Powiatu Mieleckiego Patronatu, zamieszczana jest na
stronie internetowej Starostwa www.powiat-mielecki.pl w zakładce: "PATRONATY STAROSTY"
oraz przesyłana w sposób zwyczajowo przyjęty do wnioskodawcy.
§6

1.

Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem zobowiązany jest w szczególności do:
a)
b)

c)

umieszczenia logo Powiatu Mieleckiego w miejscu przedsięwzięcia oraz na materiałach
informacyjno-promocyjnych, tj. plakatach, ulotkach, reklamach, zaproszeniach, itp.,
wizualizacji patronatu poprzez rozmieszczenie w widocznym miejscu roll-up, banerów,
które są do odbioru w godzinach pracy urzędu, w Biurze Promocji i Informacji Starostwa
Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6,
słownego poinformowania uczestników, w trakcie przedsięwzięcia, o objęciu patronatem
Starosty Powiatu Mieleckiego.

2.

Projekty materiałów informacyjno-promocyjnych z propozycjami umieszczenia logo Powiatu,
organizator dołącza do wniosku o udzielenie Patronatu Starosty Powiatu Mieleckiego.

3.

Treść i forma wizualizacji Patronatu Starosty Powiatu Mieleckiego podlega konsultacji z Biurem
Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Mielcu

4.

Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego zobowiązuje
się do złożenia w ciągu 7 dni od zakończenia przedsięwzięcia, pisemnego sprawozdania wraz
z dokumentacją fotograficzną, kserokopią materiałów promocyjnych, prasowych i innymi
materiałami potwierdzającymi wizualizację Patronatu oraz potwierdzeniem odbioru nagród (jeśli
dotyczy) jak również do przesłania wersji elektronicznej sprawozdania wraz ze zdjęciami na
adres: promocja@powiat-mielecki.pl

5.

Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

6.

Złożenie sprawozdania równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
przekazanych materiałów przez Biuro Promocji i Informacji w celach promocyjnych
(m. in. zamieszczenie na stronie internetowej, przesłanie do mediów lokalnych itp.), zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U.2014.1182 t.j.
z późn. zm.).

7.

Niewywiązanie się ze zobowiązań zawartych w § 6 pkt 1,3 i 4 może stanowić podstawę
do odmowy przyznania patronatu Starosty w przyszłości.

8.

Organizator przedsięwzięcia mającego charakter imprezy masowej zapewnia spełnienie
wymogów określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz.U.2013.611 t.j. z późn. zm.).

Rozdział III
Odebranie patronatu Starosty
§7
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Powiatu Mieleckiego może odebrać
przyznany uprzednio patronat. O odebraniu patronatu organizator informowany jest niezwłocznie
w formie pisemnej. Informacja o odebraniu patronatu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Starostwa www.powiat-mielecki.pl w zakładce: "PATRONATY STAROSTY"
2. Odebranie Patronatu Starosty Powiatu Mieleckiego nakłada na organizatora obowiązek
bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia przyznanego Wnioskodawcy.
3. Starostwo nie refunduje poniesionych kosztów na organizację przedsięwzięcia, poniesionych po
dostarczeniu Wnioskodawcy informacji o odebraniu Patronatu Starosty Powiatu Mieleckiego.

