
Załącznik do Regulaminu konkursu na najlepszy Biznes Plan dla Startup’u 

 
 
 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 
 

 
§ 1 

 
Komisja Konkursowa zwana dalej „Komisją” powołana jest przez Organizatorów  
i Partnerów w celu oceny oraz wyboru najlepszych Biznes Planów dla Startup’ów. 
 
 

§ 2 
 

1. Komisja Konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych. 
 
2. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę 

Przewodniczącego i Sekretarza. 

3. Z posiedzenia Sekretarz sporządza protokół. 
 

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się uczestnictwo w pracach Komisji 
Konkursowej osoby upoważnionej przez nieobecnego członka. 

 
 

§ 3 
 

1. Ocena formalna Biznes Planów dla Startup’ów dokonywana jest przez Ośrodek 
Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie poprzez wypełnienie formularza  
stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu. 

2. Ocena merytoryczna Biznes Planów dla Startup’ów dokonywana jest indywidualnie 
przez członków Komisji, którzy zostali wybrani na pierwszym posiedzeniu Komisji 
poprzez przyznanie określonej liczby punktów na formularzu stanowiącym załącznik 
nr 2 do regulaminu. 

3. Przy wypełnianiu formularza oceny merytorycznej Biznes Planu dla Startup’ów każdy 
członek przyznaje za spełnienie wymogów określonych w poszczególnych punktach 
tabeli (oznaczonych cyframi arabskimi) ocenę w skali od 0 do 5. 

4. Ocenę merytoryczną ustala się przez zsumowanie punktów przydzielonych przez 
wybranych członków Komisji. Zbiorczy formularz oceny merytorycznej Biznes 
Planów stanowi załącznik nr 4 do regulaminu. 

5. Dziesięć najwyżej ocenionych Biznes Planów dla Startup’ów zostaje 
rekomendowanych do II etapu. 



6. Autorzy dziesięciu najwyżej ocenionych Biznes Planów dla Startup’ów dokonują 
prezentacji  (max. 10 min.). Członkowie Komisji Konkursowej ocenią indywidualnie 
prezentacje, wykorzystując do tego formularz stanowiący załącznik nr 3  
do regulaminu. 

7. Ocenę z prezentacji ustala się przez zsumowanie punktów przydzielonych przez 
członków Komisji. Zbiorczy formularz oceny prezentacji Biznes Planów dla 
Startup’ów stanowi załącznik nr 5 do regulaminu. 

8. Laureatów wyłoni się poprzez zsumowanie uzyskanych punktów z oceny 
merytorycznej i oceny prezentacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 6  
do regulaminu. 

9. Autorzy trzech Biznes Planów dla Startup’ów, które uzyskają największą liczbę 
punktów są Laureatami Konkursu. 

10. W przypadku równej liczby punktów głos decydujący należy do Przewodniczącego 
Komisji. 
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