
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

na najlepszy biznesplan w ramach „Akademii Młodego Przedsiębiorcy” 

 

§ 1  

1. Akademia Młodego Przedsiębiorcy jest realizowana w ramach projektu „Rewitalizacja 

centrum Grajewa” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

2. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych na zlecenie 

Urzędu Miasta Grajewa. 

§ 2 

Celem Konkursu jest:  

 kształtowanie postaw pro-przedsiębiorczych wśród młodzieży,  

 przedstawienie zalet prowadzenia własnego biznesu jako sposobu osiągnięcia sukcesu 

zawodowego,  

 ukazanie korzyści płynących z wprowadzenia innowacji do planowanych własnych 

przedsięwzięć. 

§ 3 

1. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z Miasta 

Grajewa.  

2. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum biorący udział 

w Akademii Młodego Przedsiębiorcy. 

3. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jeden Biznesplan.  

4. Biznesplan przygotowywany jest indywidualnie przez 1 osobę. 

5.  Pomysł na biznes musi być zlokalizowany na obszarze rewitalizacji miasta Grajewa – mapa 

obszaru rewitalizacji dostępna jest na stronie: http://rewitalizacja.grajewo.pl/wp-

content/uploads/2017/09/mapa-rewitalizacji.pdf.  

6. W celu przystąpienia do Konkursu, uczestnik opracowuje Biznesplan, zgodnie ze wzorem 

podanym przez Organizatora (załącznik nr 1) do Regulaminu oraz oświadczenie 

o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu).  

7. Biznesplan należy złożyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu szkoły właściwej dla ucznia 

w terminie do 30 czerwca 2019 roku do godz. 12.00. Na kopercie należy zamieścić imię 

i nazwisko ucznia oraz klauzulę „Biznesplan na konkurs Akademia Młodego Przedsiębiorcy”. 

Biznesplan złożony po terminie nie będzie brał udziału w konkursie.  

8. Uczestnik przygotowując biznesplan może skorzystać z konsultacji z doradcą, które odbędą 

się: 

 w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie: w dniu 18 czerwca 2019 w godz. 12.00 – 

14.00, 

 w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie: w dniu 25 czerwca 2019 w godz. 10.00 – 

12.00, 
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 w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie: w dniu 25 

czerwca 2019  w godz. 12.00 – 14.00.  

9. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu. 

10. Biznesplan powinien być samodzielnym dziełem stającego do konkursu, nie może naruszać 

praw autorskich osób trzecich. Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za oryginalność 

swojego dzieła.  

11. Organizator oraz Komisja, są zobowiązani do zachowania poufności informacji dotyczących 

składanych Biznesplanów, a także danych osobowych uczestników Konkursu.  

§ 4 

1. Wyłonienie laureatów konkursu następuje w wyniku oceny prac przez Komisję Konkursową.  

2. Przy ocenie Biznesplanów są brane pod uwagę następujące kryteria:  

 oryginalność pracy, pomysłu: 0 – 20 pkt., 

 trafne założenia marketingowe przedsięwzięcia: 0 – 15 pkt., 

 poziom wiedzy z zakresu planowanego przedsięwzięcia: 0 – 10 pkt., 

 poprawność wypełnienia i zrozumienia biznesplanu: 0 - 5 pkt. 

Biznesplan może otrzymać maksymalnie 50 punktów.  

3. Informacje na temat konkursu, w tym Regulamin Konkursu, wzór Biznesplanu oraz wyniki 

Konkursu są zamieszczane na stronach internetowych: www.owop.org.pl , 

http://rewitalizacja.grajewo.pl/, na oficjalnej stronie miasta www.Grajewo.pl oraz na profilu 

Facebook Miasta Grajewo. 

4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.  

5. Zwycięzcom konkursu (trzy pierwsze miejsca) oraz wyróżnionym (3 wyróżnienia) zostaną 

wręczone nagrody rzeczowe. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w pierwszej połowie lipca 

2019 na gali z okazji wręczenia nagród. O terminie i miejscu gali uczestnicy zostaną 

poinformowani indywidualnie.  

6. Dokumentacja Konkursu, w tym: protokoły obrad Komisji Konkursowej, złożone Biznesplany, 

katy ocen projektów itd. przechowuje Organizator Konkursu.  

§ 5 

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora, na co 

Uczestnicy wyrażają zgodę w stosownym oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do 

Regulaminu Konkursu.  

2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz opublikowania na wskazanych 

stronach internetowych.  
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