REGULAMIN KONKURSU
„NAJLEPSZY BIZNESPLAN W POWIECIE KAMIEŃSKIM”
Podstawowe informacje o konkursie
§1
1. Konkurs „Najlepszy biznesplan w Powiecie Kamieńskim” organizowany jest w ramach
realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego pt. „Rozwój i promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu
kamieńskiego”.
2. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”
z siedzibą w Wolinie (dalej: Organizator).
3. Celami Konkursu jest wybór oraz wyróżnienie najciekawszych pomysłów na prowadzenie
działalności gospodarczej w Powiecie Kamieńskim oraz promocja przedsiębiorczości
wśród mieszkańców Powiatu Kamieńskiego.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Warunki udziału w konkursie
§2
1. W konkursie mogą brać udział pełnoletni mieszkańcy Powiatu Kamieńskiego.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie do 20 grudnia 2020 r. przesłać
biznesplan, na formularzu którego wzór stanowi załącznik do regulaminu na adres e-mail:
promocja@partnerstwowrozwoju.pl
3. Biznesplan musi zostać wypełniony elektronicznie.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest:
 podanie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora następujących
danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oraz udokumentowania
konkursu: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz nr telefonu i adres e-mail, nr
rachunku bankowego.
 wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora w przypadku zdobycia nagrody
danych niezbędnych do rozliczenia PIT należnego od nagrody finansowej oraz
zobowiązanie się do ich podania w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
 wyrażenie zgody na nieodpłatne rozpowszechnienie i upublicznienie danych
osobowych (imienia i nazwiska) oraz wizerunku w celu zrelacjonowania przebiegu
i rozstrzygnięcia konkursu, a także ogłoszenia wyników konkursu oraz wykonania
fotorelacji z wręczenia nagród.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Komisja Konkursowa
§3
1. Za prawidłowy przebieg konkursu oraz ocenę zgłoszonych biznesplanów będzie
odpowiedzialna Komisja Konkursowa, zwaną dalej „Komisją”.

2. Organizator powołuje 3-osobową komisje, decyduje o jej składzie oraz wyznacza
Przewodniczącego Komisji.
3. Przewodniczący Komisji czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz podejmuje
decyzję w kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

Przebieg i rozstrzygnięcie konkursu
§4
1. Konkurs wraz z wzorem biznesplanu zostanie ogłoszony na stronie internetowej
www.partnerstwowrozwoju.pl. co najmniej 7 dni przed ostatecznym terminem składania
prac konkursowych.
2. Nadesłane w terminie biznesplany zostaną ocenione przez Komisję.
3. Komisja przyzna każdemu biznesplanowi punkty od 0 do 10 w następujących kategoriach:
 ogólna ocena zaprezentowanego modelu biznesowego,
 wiarygodność i spójność przedstawionych założeń,
 realność wdrożenia danego modelu biznesowego w życie, szanse powodzenia oraz
możliwość osiągnięcia zysku w długim okresie czasu,
 sposób zaprezentowania pomysłu.
4. Komisja może przyznać dodatkowe punkty od 1 do 3 w następujących kategoriach:
 innowacyjność (aby otrzymać punkty należy wykazać co najmniej jedno
innowacyjne rozwiązanie w skali powiatu kamieńskiego),
 pozytywne oddziaływanie na stan środowiska naturalnego.
5. Zwycięzcą zostanie osoba, której biznesplan otrzyma największą liczbę punktów.
6. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności miejsc decyduje Przewodniczący
Komisji.
7. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w kwocie 1.000 zł (tysiąc złotych) pomniejszoną
o zryczałtowany podatek w wysokości 10%.
8. Zwycięzca może zostać zdyskwalifikowany jeżeli w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia
konkursu nie przekaże Organizatorowi danych niezbędnych do rozliczenia podatku
dochodowego. W takim przypadku nagroda może zostać przyznana osobie, która zdobyła
następną w kolejności największą ilość punktów. Decyzję w tej sprawie podejmuje
Przewodniczący Komisji.

Postanowienia końcowe
§5
1. Organizator nie udostępnia osobom trzecim informacji zawartych w dokumentach
złożonych przez uczestnika do Konkursu
2. W kwestiach spornych decyzje podejmuje Organizator.
3. Informacje na temat konkursu można uzyskać w biurze Organizatora: tel.: 603 614 261,
e-mail: promocja@partnerstwowrozwoju.pl.

