
   

 

 
 

 
- Mój Pierwszy Startup - 

 

Regulamin konkursu na najlepszy Biznes Plan dla Startup’u  

 

§ 1 
Organizatorzy 

 

1. Starostwo Powiatowe w Kościanie 
2. Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie 
3. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie 
4. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie 

 
§ 2 

Partnerzy  
 

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie 
2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie 
3. I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie 

 
§ 3 

Cele Konkursu 
 

Celem Konkursu jest: 
- promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży poprzez pracę nad ideą 
innowacyjnego przedsięwzięcia gospodarczego typu Startup, oraz przygotowaniem 
Biznes Planu dla tego przedsięwzięcia, 
- popularyzacja wiedzy na temat przekuwania twórczych pomysłów w biznes a także 
innowacyjności, rentowności i skalowalności przedsięwzięcia startup’owego, 
- kreowanie oraz upowszechnianie postaw przedsiębiorczych, 
- promocja Powiatu Kościańskiego, 
- promocja źródeł finansowania startup’u w kontekście Venture Capitals i Aniołów 
Biznesu. 

 



   

 

 
§ 4 

Zasady Konkursu 
 

1. Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych Powiatu 
Kościańskiego. Laureaci poprzednich edycji nie mogą brać udziału w konkursie. 
 

2. Organizatorzy powołują Komisję Konkursową w skład której wejdą: 
 

- Henryk Bartoszewski – Starosta Kościański 
- Ewa Beba – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie 
- Lidia Lewandowska – Dyrektor Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości  
w Kościanie 
- Bolesław Ratajczak – Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego w Lesznie 
- Rzemieślnicy i Przedsiębiorcy Powiatu Kościańskiego 
- Przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Kościanie 

 
Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszane z głosem doradczym inne osoby. 

 
Działania Komisji to: 
- wyłonienie 10 finalistów, 
- wybór 3 Laureatów Konkursu, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów. 

 
Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne i niezaskarżalne. 

 
3. Dla uczestników Konkursu przeprowadzone zostaną dwa rodzaje zajęć: 

 
- zajęcia merytoryczno - warsztatowe związane z tematyką Biznes Planu dla 
Startup’u prowadzone przez Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. 
- konsultacje indywidualne – spotkania z Ośrodkiem Wspierania 
Przedsiębiorczości w Kościanie oraz praca nad indywidualnymi pomysłami. 
 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie Biznes Planu dla Startup’u 
w dniach od 28 do 29 października 2019 r. do Ośrodka Wspierania 
Przedsiębiorczości w Kościanie. 
 

5. Biznes Plan należy przekazać w wersji papierowej i w wersji elektronicznej  
na płycie CD w zamkniętej kopercie z napisem „Biznes z przyszłością - Mój 
Pierwszy Startup”. 
 

6. Wymogi formalne dotyczące Biznes Planu dla Startup’u: 
- Biznes Plan musi być oznaczony w sposób umożliwiający identyfikację autora, 



   

 

 
- jedna osoba może złożyć tylko jeden Biznes Plan (Biznes Plany zbiorowe  
nie biorą udziału w konkursie), 
- Biznes Plan musi być oryginalnym i samodzielnym dziełem Uczestnika,  
nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, 
- przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 
 

7. Biznes Plan dla Startup’u powinien zawierać: 
- opis przedsięwzięcia, 
- opis problemu, 
- charakterystykę produktu/usługi, 
- plan marketingowy, 
- harmonogram działań, 
- plan finansowy przedsięwzięcia łącznie z harmonogramem finansowym według 
wzoru podanego podczas zajęć warsztatowych, 
- analizę Model Business Canvas wybranego przedsięwzięcia. 
 

8. Maksymalna objętość Biznes Planu to 20 stron A4. 
 

9. Etapy oceny: 
 
I etap 
 
A.) Ocena formalna – czy spełnione są kryteria zawarte w § 4 pkt. 6 – 

niespełnienie któregoś z kryteriów powoduje odrzucenie Biznes Planu. 
B.) Ocena merytoryczna – na którą składają się następujące elementy: 

 

 innowacyjność pomysłu (0 – 5 pkt) 

 rentowność sprzedaży – oszacowany zysk z przedsięwzięcia przy 
uwzględnieniu stałych kosztów i przewidywanego przychodu obliczonego 
na podstawie badań i ankiet dotyczących popytu na usługę bądź produkt (0 
– 5pkt) 

 skalowalność - perspektywy rozwoju (0 – 5pkt). 

Innowacyjność pomysłu to wprowadzanie na rynek nie oferowanej dotąd usługi lub produktu, 
której dostarczenie do klienta odbywa się przy użyciu nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych. Produkt rozwiązuje problem dotąd nie rozwiązany przez żadną usługę, 
produkt lub technologię, bądź rozwiązany w niewystarczającym stopniu – wymaga 
udoskonalenia/unowocześnienia. 
 
Rentowność to przewidywany zysk ze sprzedaży usługi, produktu bądź technologii 
uwzględniający wszystkie stałe koszty obługi oraz wprowadzenia na rynek.  
 



   

 

 
Skalowalność to gotowość do zwiększenia skali przedsięwzięcia – obsługi większej liczby 
klientów, produkcji większej ilości produktów bądź udoskonalania. Perspektywa rozwoju  dla 
Startup’u kładzie nacisk na okres krótko po wprowadzeniu na rynek. Na bazie pierwszej 
odpowiedzi ze strony rynku tworzy się plan długoterminowego rozwoju.  

 
II etap 

 
Prezentacja Biznes Planów dla Startup’ów przez ich autorów, a następnie wyłonienie trzech 
Laureatów Konkursu. 

 
- Oceny prezentacji dokonają indywidualnie wszyscy członkowie Komisji 
Konkursowej na podstawie formularza stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu. 
- Laureatów wyłoni się poprzez zsumowanie uzyskanych punktów z oceny 
merytorycznej i oceny prezentacji. 
- Autorzy trzech Biznes Planów, które uzyskają największą liczbę punktów  
są Laureatami Konkursu. 
- W przypadku równej liczby punktów głos decydujący należy do Przewodniczącego 
Komisji. 
 

10. Nadesłane lub dostarczone Biznes Plany nie będą zwracane. 
 

11. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
 

12. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatorów 
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają 
akceptacje na przetwarzanie danych osobowych. Każdy uczestnik ma prawo  
do wglądu wyłącznie we własne dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych 
uczestnika następuje w związku i dla celów procedury konkursowej oraz obejmuje 
zgodę na publiczną publikację danych osobowych o zwycięzcach jak też 
publikację i utrwalanie wizerunku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
§ 5 

Harmonogram działań 
 

23 września 2019 
Ogłoszenie konkursu. 
Spotkanie informacyjne z 
młodzieżą w szkołach 

Organizatorzy 
Partnerzy 

07-18 października 2019 
Zajęcia merytoryczno – 
warsztatowe 

Ośrodek Wspierania 
Przedsiębiorczości w Kościanie 

Partnerzy 

21-25 października 2019 Konsultacje indywidualne 
Ośrodek Wspierania 

Przedsiębiorczości w Kościanie 
Partnerzy 

28-29 października 2019 Składanie Biznes Planów 
Ośrodek Wspierania 

Przedsiębiorczości w Kościanie 

30-31 października 2019 Ocena formalna 
Ośrodek Wspierania 

Przedsiębiorczości w Kościanie 

04-08 listopada 2019 
Ocena merytoryczna, wybór 10 
najlepszych Biznes Planów 

Komisja Konkursowa 

19 listopada 2019 
Prezentacja Biznes Planów – 
wybór trzech najlepszych 

Komisja Konkursowa 

20 listopada 2019 
Ogłoszenie wyników – pismo do 
szkół 

Ośrodek Wspierania 
Przedsiębiorczości w Kościanie 

__ listopada 2019 
Wręczenie nagród oraz 
prezentacja 3 najlepszych 
Biznes Planów 

Organizatorzy 
Laureaci 

 
§ 6 

Nagrody 

 
1. Fundatorem nagród są: 

- Starostwo Powiatowe w Kościanie, 
- Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie, 
- Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, 
- Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, 
- Bank Spółdzielczy w Kościanie, 
- Przedsiębiorstwa Powiatu Kościańskiego (np. INSTAL-FILTER SA, Nenufar Club 
Sp. z o.o., CDRL S.A.), 
- Instytucje Otoczenia Biznesu. 
 



   

 

 
 

2. Nagrody dla Laureatów to m.in.: 
- vouchery, 
- nagrody rzeczowe. 
 

3. Dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnień. 
 

4. W skład nagrody wchodzi również kwota niezbędna do pokrycia kosztów podatku 
dochodowego od osób fizycznych (w przypadku gdy podatek ten wystąpi). 
Organizatorzy odprowadzą podatek stosownie z zapisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 
2032). 
 

5. Organizatorzy dopuszczają możliwość poszerzenia puli nagród. 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 
1. Organizatorzy, Partnerzy, Członkowie Komisji Konkursowej zostaną zobowiązani  

do zachowania poufności informacji dotyczących pomysłów biznesowych 
uczestników. 

 
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie oraz na stronach internetowych 

Organizatorów i Partnerów. 
 
 
 
 
 

 
Starosta Kościański 

 
 
 

Henryk Bartoszewski 

Dyrektor 
Powiatowego Urzędu 

Pracy w Kościanie 
 
 

Ewa Beba 

Dyrektor 
Ośrodka Wspierania 
Przedsiębiorczości 

w Kościanie 
 
 

Lidia Lewandowska 

Dyrektor 
Centrum Wsparcia 

Rzemiosła, Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego 

w Lesznie  
 

Bolesław Ratajczak 

 


