Regulamin Konkursu „Pomysł na Biznes IX”

§1
Organizator Konkursu
1.

Inicjatorem i głównym organizatorem Konkursu jest Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

2.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna oraz Starosty Leszczyńskiego.

3.

Partnerami Konkursu są: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Powiatowy Urząd Pracy w
Lesznie, Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie, Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Lesznie.
§2
Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:
- Promocja przedsiębiorczości i upowszechnianie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i studentów leszczyńskich szkół,
- Wsparcie dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą,
- Przekazywanie wiedzy na temat przedsiębiorczości, efektywnego prowadzenia i rozwijania firmy,
- Stymulowanie powstawania nowych firm na terenie Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego,
- Promocja Miasta Leszna oraz Powiatu Leszczyńskiego.

§3
Zasady Konkursu
1.

Uczestnicy konkursu składają biznes plan dla nowo powstałego przedsiębiorstwa, którego oceny
dokonuje Komisja Oceny Projektów powołana przez Organizatora. W niniejszej edycji konkursu
zakładamy dwie kategorie konkursowe:
1) teoretyczną dla uczniów i studentów oraz
2) praktyczną dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Warunkiem odbioru
nagrody będzie rejestracja działalności najpóźniej do końca sierpnia 2018r.

2.

W skład Komisji Oceny Projektów wchodzą przedstawiciele: PWSZ w Lesznie, PUP w Lesznie, ZSE w
Lesznie, RIPH Leszno, LCB Sp. z o.o. , Starostwa Powiatowego.

3.

Dla uczestników konkursu zorganizowane będą bezpłatne szkolenia i konsultacje indywidualne w celu
przygotowania i złożenia Biznes Planu. Ocena Biznes Planów i wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi
zgodnie z kryteriami określonymi w § 3 ust.4.

4.

Informacje na temat konkursu, w tym Regulamin Konkursu, wzór Biznes Planu są umieszczane pod
adresem internetowym www.lcb.leszno.pl oraz w siedzibie organizatora tj. w budynku Inkubatora
Przedsiębiorczości w Lesznie, ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno.

5.

Przy ocenie przesłanych Biznes Planów będą brane pod uwagę następujące kryteria oceniane wg. skali
0-5:
- innowacyjność pomysłu,
- realność założeń,
- adekwatność kosztów do rzeczywistości,

- perspektywy rozwoju.
Innowacyjność pomysłu to zastosowanie w planowanym projekcie nowej w skali miasta i regionu
metody organizacji działalności gospodarczej, organizacji miejsc pracy lub wprowadzanie na rynek nie
oferowanej dotąd usługi lub produktu.
Realność założeń to realność projektowanych produktów/usług i możliwości ich realizacji, racjonalność
oszacowania liczby potencjalnych klientów w stosunku do planu przedsięwzięcia oraz realność
przyjętej polityki cenowej i prognozowanej sprzedaży.
Adekwatność kosztów do rzeczywistości to sprawdzenie czy przewidywane wydatki są adekwatne i
zgodne z zaproponowanymi działaniami i produktami, czy proponowane źródła finansowania dają
gwarancję prawidłowej realizacji projektu oraz czy planowane zakupy są spójne z rodzajem
działalności.
Perspektywy rozwoju to długoterminowe plany rozwoju firmy, założenia marketingowe.
6.

Komisja Oceny Projektów zastrzega sobie prawo spotkania z Uczestnikiem projektu w celu należytej
oceny złożonego biznes planu.

7.

Od decyzji Komisji Oceny Projektów nie przysługuje prawo odwołania.

§4
Zasady uczestnictwa
1.

Uczestnikami Konkursu mogą być:
1) osoby, które są uczniami leszczyńskich szkół ponadgimnazjalnych oraz

studentami

leszczyńskich szkół wyższych – składają Biznes Plan zawierający propozycję własnego biznesu
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, wraz z kartą zgłoszeniową stanowiącą
załącznik nr 2a – indywidualnie, 2c – praca grupowa.
2) osoby planujące otwarcie działalności gospodarczej na terenie Leszna lub Powiatu
Leszczyńskiego – składają biznes plan zwierający opis planowanej działalności gospodarczej z
realną datą jej rozpoczęcia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, wraz z kartą
zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 2b.
2.

Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jeden projekt

3.

Uczestnik opracowuje Biznes Plan, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4.

Dostarczone biznes plany muszą spełniać przesłankę oryginalności i indywidualności działań twórczych
Uczestnika oraz nie mogą naruszać autorskich praw (w tym praw zależnych), praw własności
przemysłowej (w tym praw wynalazczych) lub dóbr osobistych osób trzecich. Pomysły biznesowe oraz
biznesplany winny być wolne od wad prawnych i roszczeń osób trzecich. Uczestnicy muszą być
autorami swoich pomysłów biznesowych oraz biznes planów.

5.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przedstawienie założeń swoich biznesplanów podczas gali
podsumowującej konkurs.

6.

Biznes Plan należy dostarczyć Organizatorowi osobiście lub pocztą na adres: Leszczyńskie Centrum
Biznesu Sp. z o.o., ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno, z dopiskiem na kopercie konkurs „Pomysł na biznes
IX”. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

7.

Dostarczone po terminie Biznes Plany nie będą brały udziału w Konkursie.

8.

Nadesłane lub dostarczone Organizatorowi Biznes Plany nie będą zwracane.

9.

Organizator nie pobiera opłat z tytułu udziału w Konkursie.

10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), na co
Uczestnicy wyrażają zgodę. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wglądu w swoje dane
osobowe przetwarzane przez administratora oraz do ich poprawiania.

§5
Harmonogram konkursu
Promocja konkursu – wizyty w szkołach

Październik 2017

Zgłoszenia do konkursu /na szkolenia

3 listopada 2017

Szkolenia

13 listopada -15 grudnia 2017

Konsultacje

13 listopada - 22 grudnia 2017

Przyjmowanie zgłoszeń i Biznes Planów (cześć

Do 31 grudnia 2017

teoretyczna)
Przyjmowanie zgłoszeń i Biznes Planów (cześć

Do 12 stycznia 2018

praktyczna)
Posiedzenie KOW

Styczeń 2018

Rozstrzygniecie konkursu – uroczysta Gala

Luty 2018

§6
Nagrody
1.

Nagrodami w konkursie są:
1) Nagroda Prezydenta Miasta Leszna dla firmy zarejestrowanej w Lesznie - 3 500,00 zł brutto – po
zarejestrowaniu firmy.
2) Nagroda Starosty Leszczyńskiego dla mieszkańca powiatu leszczyńskiego lub osoby nie będącej
mieszkańcem powiatu leszczyńskiego, która zarejestruje działalność i będzie posiadać siedzibę
swojej firmy na terenie powiatu leszczyńskiego (weryfikacja działalności dokonana zostanie na
podstawie zapisów w dokumentach rejestrowych przedsiębiorstwa) – 3 500,00 zł brutto po
zarejestrowaniu firmy.
3) Ponadto nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane są przez Sponsorów, których lista dostępna
jest pod adresem http://lcb.leszno.pl/Konkurs_pomysl_na_biznes.html
4) Organizator zastrzega sobie prawo podziału w/w nagród na podstawie rekomendacji KOP oraz
możliwość przyznania dodatkowych nagród.

2.

Od nagród finansowych przekraczających 760,00 zł z tyt. wygranych w konkursie potrącany jest
ryczałtowy podatek. W przypadku nagród rzeczowych, których wartość przekracza 760,00 laureat
zobowiązany jest do opłacenia podatku od wartości nagrody zgodnie z art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z
dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51,
poz.307 z późn. zm. .

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

§7
Postanowienia końcowe
1.

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora.

2.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zmianami) jest Organizator

3.

Organizator przetwarza dane uczestników w celu wykonania czynności wynikających z regulaminu
konkursu.

4.

Organizator i przedstawiciele Komisji Oceny Projektów zobowiązują się do zachowania poufności
informacji dotyczących pomysłów biznesowych uczestników.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania
konkursu.

Załączniki:
1.

Biznes Plan

2a. Karta zgłoszeniowa kategoria teoretyczna
2b. Karta zgłoszeniowa kategoria praktyczna
2c. Karta zgłoszeniowa kategoria teoretyczna grupowa

