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Regulamin konkursu ,,Pomysł na Biznes w Powiecie Limanowskim” 

edycja 2019 

 

I. Założenia konkursu 

 

1. Celem konkursu jest  promocja postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży szkół 

średnich z terenu Powiatu Limanowskiego poprzez  zachęcenie do wykazania się 

własnymi pomysłami na założenie  działalności gospodarczej. 

2. Konkurs ma promować aktywność i innowacyjność młodzieży u progu dorosłości. 

3. Konkurs poprzez samodzielne poszukiwanie informacji ma również dostarczyć młodzieży 

praktycznej wiedzy na temat warunków prowadzenia firmy, sporządzania biznesplanu 

oraz aplikowania o środki unijne.  

4. Uczniowie biorący udział w konkursie sporządzają biznesplan pomysłu na założenie 

działalności gospodarczej, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

5. Podczas przygotowania biznesplanu zakłada się, iż wysokość środków własnych 

przeznaczonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie przekracza 100 tys. zł. 

6. Prace konkursowe winny być pracami własnymi i nie mogą naruszać autorskich praw 

osobistych i majątkowych osób trzecich. 

 

II. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich klas szkół średnich z terenu 

Powiatu Limanowskiego. 

2. Jedna szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczniów. Uczniowie mogą być zgłaszani 

pojedynczo lub w zespołach maksymalnie 2 osobowych.  

3. Uczniowie  pracują pod opieką nauczyciela - opiekuna, wyznaczonego przez dyrektora 

szkoły. Opiekun nie jest członkiem Zespołu Konkursowego. 

4. Zgłoszenia do konkursu ( biznesplan - wyłącznie w formie elektronicznej, oświadczenia 

oraz informacją wstępną) należy dostarczyć do dnia 8 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00 

do  Starostwa Powiatowego, ulica Józefa Marka 9, 34- 600 Limanowa. (liczy się data 

wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego) drogą pocztową, osobiście lub przesłać 

drogą mailową na adres: rozwoj@powiat.limanowski.pl oraz otrzymać potwierdzenie 

odebrania maila. 

5. W przypadku przesłania zgłoszenia drogą mailową należy załączyć skany oświadczeń i 

informacji wstępnej i uzyskać zwrotne potwierdzenie odebrania zgłoszenia. Oryginały  

oświadczeń wraz z informacją wstępną należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w 

Limanowej lub złożyć u Dyrektora szkoły. 

6. Biznesplan należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej (w formacie doc,  pdf lub  

jpg)  na nośniku CD lub przesłać e-mailem na adres: rozwoj@powiat.limanowski.pl oraz 

uzyskać potwierdzenie dostarczenia maila. 

7. Osoby zgłaszające prace konkursowe oraz opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 

maja 2018 r. (t.j. DzU 2018 poz. 1000) 

8. Dokumentacja konkursowa będzie dostępna w Powiatowym Punkcie Wspierania 

Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Starostwie Powiatowym przy ulicy Józefa 
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Marka 9, 34-600 Limanowa oraz na stronie internetowej  www.powiat.limanowa.pl. 

 

III. Przebieg konkursu 

1. Nabór zgłoszeń odbywa się do dnia 8 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00. 

2. Ocena prac konkursowych jest dwuetapowa. W pierwszym etapie członkowie komisji 

konkursowej dokonają oceny prac konkursowych biorąc pod uwagę oryginalność i 

innowacyjność przedsięwzięcia, realność przedsięwzięcia, przejrzystość treści, analizę 

przedsięwzięcia w otoczeniu, analizę finansową ( karta oceny I etap)  Do drugiego etapu 

przechodzi 10 prac konkursowych, które uzyskają największą liczbę punktów. Następnie 

uczestnicy  drugiego etapu zaprezentują  swoje  prace konkursowe osobiście przed 

komisją konkursową. W drugim etapie oceniana będzie dodatkowo umiejętność 

prezentacji pomysłu, argumentacji, kreatywność, znajomości zagadnień, oraz 

uzasadnienie realności i innowacyjności ( karta oceny II etap). 

3. Prezentacja pomysłu na biznes w drugim etapie ograniczona jest czasowo do max 10 min 

natomiast jej forma należy do wyboru uczestników. Komisja konkursowa ma możliwość 

zadawania pytań po przeprowadzonej prezentacji. 

4. Informacja o terminie zgłoszenia się uczestników na drugi etap konkursu zostanie 

przesłana z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem wyłącznie drogą mailową do szkół, z 

których prace zostały zgłoszone. 

5. Ostateczną punktację stanowią punkty przyznane podczas drugiego etapu. 

6. Gala finałowa konkursu planowana jest w czerwcu 2019 r. 

IV. Komisja  konkursowa 

1. Komisja konkursowa  powołana jest  przez Zarząd Powiatu Limanowskiego. Zadaniem 

komisji konkursowej jest nadzór nad organizacją konkursu oraz wyłonienie laureatów.  

2. Obsługą organizacyjno - kancelaryjną konkursu zajmuje się Powiatowy Punkt Wspierania 

Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w  Starostwie Powiatowym w Limanowej.  

3. Nagrody zostaną przyznane za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. 

Ponadto mogą zostać przyznane uczestnikom wyróżnienia oraz nagrody dla nauczyciela - 

opiekuna, którego uczeń zajął I miejsce, dla szkoły za wysoki poziom zgłoszonych 

pomysłów na biznes (decydować będzie najwyższa punktacja, z min 4 najwyżej 

ocenionych pomysłów na biznes,  zgłoszonych z danej  szkoły). 

4. Komisja konkursowa posiada prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu konkursu. 

V. Postanowienia końcowe 

1.  Załącznikami do niniejszego regulaminu są:  

- wzór biznesplanu   

- oświadczenia wraz z informacją wstępną 

- karta oceny merytorycznej I etap oraz karta oceny merytorycznej II etap 

2. Dodatkowe informacje dotyczące  konkursu można uzyskać w Powiatowym Punkcie 

Wspierania Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Starostwie Powiatowym w 

Limanowej II piętro pok. 204a,  tel. 18 33 37 897, e-mail: rozwoj@powiat.limanowski.pl. 
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