KONKURS
„MÓJ PIERWSZY BIZNES”

18 czerwca 2020 roku został ogłoszony konkurs „Mój pierwszy biznes”, którego organizatorem jest Izba
Przemysłowo-Handlowa w Krakowie we współpracy z Gminą Miejską Kraków i ABSL. Celem Konkursu
jest popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości, pobudzenie aktywności gospodarczej oraz
kształtowanie postaw biznesowych.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych Miasta Krakowa i polega na
opracowaniu biznesplanu prezentującego przedsięwzięcie gospodarcze. W Konkursie mogą brać
również udział biznesplany przygotowane zespołowo!
Zgłoszone do konkursu prace oceniać będzie Kapituła Konkursu, której członkami będą osoby
posiadające kwalifikacje i doświadczenie biznesowe. Ważnym kryterium oceny przysłanych do
konkursu biznesplanów będzie innowacyjność pomysłu, oryginalność pracy oraz umiejętność
zastosowania różnych technik prezentacji zgłoszonego pomysłu.
Konkurs przeprowadzany jest w II etapach.
Etap I będzie polegał na wyłonieniu najlepszych biznesplanów na podstawie ich merytorycznej oceny.
Etap I zostanie przeprowadzony do dnia 14 października 2020 r. Uczestnicy etapu II będą mieli
możliwość zaprezentowania swoich pomysłów przed Kapitułą Konkursową oraz zapoznania się
bezpośrednio z opinią specjalistów. Etap II przeprowadzony zostanie do dnia 20 listopada 2020 r.
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez Izbę PrzemysłowoHandlową w Krakowie, Gminę Miejską Kraków, ABSL oraz innych sponsorów pozyskanych przez
organizatora.
Nagroda główna to 5 000 zł, za zajęcie II miejsca 3 500 zł, a III miejsca 2 000 zł, nagroda dla opiekuna
merytorycznego zwycięskiego zespołu: 1 500 zł, nagroda za najbardziej innowacyjny Biznes Plan: 3000
zł, Nagroda w kategorii „Młody Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie”: 3000 zł oraz dodatkowo
nagrody rzeczowe.
Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe dla szkół, z których wywodzić będą finaliści
Konkursu. Dodatkowo finaliści konkursu i ich szkoły będą prezentowane w lokalnych mediach.
Jeśli masz pomysł na własną firmę, chcesz odnieść sukces w świecie biznesu, zgłoś swój pomysł do
konkursu.
Termin nadsyłania biznesplanów do 30 września 2020 roku

Jeżeli obowiązujące przepisy prawa uniemożliwiać będą przeprowadzenia w formie stacjonarnej
czynności związanych z realizacją konkursu, w szczególności posiedzeń Kapituły Konkursowej
oraz II etap konkursu, czynności te przeprowadzone zostaną przy wykorzystaniu środków
porozumiewania się na odległość.

