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Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Chorzów, 26.10.2018 r.

Dyrektorzy Szkół
Ponadgimnazjalnych
Województwa Śląskiego

Szanowni Państwo,
Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej w Chorzowie oraz Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie serdecznie zapraszają uczniów szkół
ponadgimnazjalnych do udziału w projekcie edukacyjnym pn. „Młodzi i kompetentni”.
Celem projektu jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa
śląskiego kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz pozostałych
kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych tj. kreatywności, uczenia się,
budowania relacji społecznych, planowania i organizacji.
Na projekt składają się warsztaty i Regionalny Konkurs Projektów Przedsiębiorczych.
Tematyka warsztatów jest następująca:
1. Planowanie działalności gospodarczej – pomysł, działania, produkty i usługi, grupa
docelowa, analiza finansowa: przychody i koszty, promocja;
2. Start’upy i ich znaczenie w gospodarce
3. Pozyskiwanie funduszy na działalność gospodarczą i społeczną oraz korzystanie
z dostępnych metod wsparcia (finansowego i niefinansowego) młodego człowieka;
4. Potencjał innowacyjny i kreatywny w rozwoju zawodowym;
5. Nowoczesny marketing w przedsiębiorstwie, w tym wykorzystanie social mediów;
6. Rynek pracy - możliwości zarobkowe młodych uczestników rynku, aktywne metody
poszukiwania pracy, szanse i zagrożenia mobilności zawodowej;
7. Rynek pracy - autoprezentacja i wystąpienia publiczne - sposoby zwalczania tremy
oraz identyfikowania i kontrolowania emocji towarzyszących wystąpieniom
publicznym,
8. Psychologia w biznesie.
Każda Szkoła biorąca udział w projekcie może dokonać wyboru maksymalnie 3 tematów
warsztatów. Warsztaty prowadzone będą w miejscu wybranym przez Uczestników
tj. w zgłoszonych Szkołach lub w siedzibie organizatorów projektu tj. Fundacji Edukacji
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Przedsiębiorczej i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie, przy
ul. Racławickiej 23. Grupa warsztatowa powinna liczyć około 20 Uczniów.
W ramach projektu przeprowadzony zostanie dwuetapowy Regionalny Konkurs Projektów
Przedsiębiorczych, którego celem jest wyłonienie osób z najlepszym pomysłem biznesowym.
W pierwszym etapie Uczestnicy konkursu wypełniają i przesyłają formularz uproszczonego
biznesplanu, a w drugim 10 osób z najwyżej ocenionymi biznesplanami przedstawia
publicznie swoje koncepcje biznesowe przed komisją konkursową. Laureaci konkursu
(3 osoby), zajmujący miejsca od I do III, otrzymają nagrody rzeczowe w postaci tabletów
elektronicznych, a pozostali Uczestnicy drugiego etapu - nagrody pocieszenia. Uczestnikami
konkursu mogą być wyłącznie Uczniowie biorący udział w warsztatach organizowanych
w ramach projektu. Projekt zakończy się uroczystym rozdaniem nagród rzeczowych dla
Laureatów Regionalnego Konkursu Projektów Przedsiębiorczych, które będzie miało miejsce
w siedzibie organizatorów projektu tj. Fundacji Edukacji Przedsiębiorczej i Górnośląskiej
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie, przy ul. Racławickiej 21.
Informacje o projekcie, Regulamin udziału w projekcie oraz Regulamin Regionalnego
Konkursu Projektów Przedsiębiorczych dostępne są na stronach internetowych:
fundacja.gwsp.edu.pl oraz gwsp.edu.pl. W trakcie rekrutacji obowiązuje zasada
pierwszeństwa zgłoszeń.
Dodatkowych informacji dotyczących projektu udziela koordynator projektu - Pan Arkadiusz
Wawreczko tel. 698 940 780, e-mail: a_wawreczko@gwsp.edu.pl. Zgłoszenia uczestnictwa
prosimy kierować w wersji papierowej na adres:
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów,
z dopiskiem „Młodzi i kompetentni”.

Łączę wyrazy szacunku,
Prezes Zarządu
Fundacji Edukacji Przedsiębiorczej

dr Marcin Budziński
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Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie edukacyjnym pn. „Młodzi i kompetentni” (dla szkoły)
Formularz należy wypełnić komputerowo lub odręcznie, drukowanymi literami.
Organizatorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności za błędnie lub nieczytelnie wpisane informacje.
Informacje na temat projektu dostępne są na stronach: www.fundacja.gwsp.edu.pl oraz www.gwsp.edu.pl
CZĘŚĆ A
Dane Szkoły i Opiekuna
Nazwa Szkoły
Ulica i numer budynku/lokalu
Kod pocztowy, Miejscowość
Adres Szkoły
Nr telefonu
Adres e-mail
Imię i Nazwisko
Dane
Nr telefonu
Opiekuna
Adres e-mail
CZĘŚĆ B
Informacje dotyczące warsztatów realizowanych w ramach projektu
Miejsce:
Przewidywana
Proponowana
Szkoła/Siedziba
Tematy
liczba
data i godzina:
organizatorów:
uczestników:
FEP/GWSP
1. Planowanie działalności gospodarczej
WARSZTATY 2. Start’upy i ich znaczenie w gospodarce
3. Pozyskiwanie funduszy na działalność
Proszę wybrać gospodarczą i społeczną oraz korzystanie z
maksymalnie dostępnych metod wsparcia młodego
3 tematy
człowieka
warsztatów/ 4. Potencjał innowacyjny i kreatywny w
warsztaty,
rozwoju zawodowym
podając
5. Nowoczesny marketing w
niezbędne
przedsiębiorstwie, w tym wykorzystanie
informacje
social mediów
6. Rynek pracy: możliwości zarobkowe
młodych uczestników rynku
7. Rynek pracy: Autoprezentacja i
wystąpienia publiczne
8. Psychologia w biznesie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i zgoda na publikację wizerunku
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby projektu edukacyjnego „Młodzi
i kompetentni”.
Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku we wszystkich materiałach dotyczących realizacji projektu
„Młodzi i kompetentni”.
W dniu 25.05.2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Fundację Edukacji
Przedsiębiorczej w Chorzowie.
Klauzula informacyjna dla uczestników projektu
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Zgodnie z obowiązkiem wyrażonym w art. 13 rozporządzenia, podaje się szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych:
1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy
o dofinansowanie Projektu.
2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej, mająca siedzibę przy
ul. Racławickiej 21 w Chorzowie (41-506 Chorzów).
3. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Projektu jest Fundacja Edukacji
Przedsiębiorczej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 21 (41-506 Chorzów) - jako Beneficjent.
4. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw należy skontaktować się w następujący
sposób:
a) listownie na adres: ul. Racławicka 21, 41-506 Chorzów,
b) elektronicznie: e-mail: fundacja@gwsp.edu.pl.
5. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu, oraz dokumentacji
dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu jest Koordynator Projektu.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestników, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) i c)
Rozporządzenia:
1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Młodzi i kompetentni”,
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych przyjętych w projekcie.
2. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie
Narodowego Banku Polskiego lub Beneficjenta.
3. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie
Narodowego Banku Polskiego oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach projektu. Ponadto, dane
osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na rzecz administratora oraz organom
lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu
o stosowną podstawę prawną.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 -5,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
Uczestnikowi projektu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania,
2. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację,
3. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4. Prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
5. Prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
6. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
7. Dane osobowe zostaną poddane anonimizacji niezwłocznie po ustaniu ich przydatności,
8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia realizacji działań w Projekcie,
9. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do
ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
Podpis osoby zgłaszającej
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Formularz udziału w projekcie edukacyjnym pn. „Młodzi i kompetentni”
(dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)
Formularz należy wypełnić komputerowo lub odręcznie, drukowanymi literami.
Organizatorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności za błędnie lub nieczytelnie wpisane informacje.
UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje na temat projektu dostępne są na stronach: www.fundacja.gwsp.edu.pl oraz www.gwsp.edu.pl
CZĘŚĆ A
Dane Szkoły i Uczestnika
Nazwa Szkoły
Nazwa ulicy
Numer budynku
Adres Szkoły

Numer lokalu
Kod pocztowy
Miasto/Gmina
Imię
Nazwisko

Dane Uczestnika

Adres zamieszkania

Nazwa ulicy,
nr budynku/
nr lokalu
Kod pocztowy
i nazwa
miejscowości

Numer telefonu
kontaktowego
Adres e-mail
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i zgoda na publikację wizerunku
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby projektu edukacyjnego „Młodzi
i kompetentni”. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych
w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu.
Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku we wszystkich materiałach dotyczących realizacji projektu
„Młodzi i kompetentni”.
W dniu 25.05.2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Fundację Edukacji
Przedsiębiorczej w Chorzowie.
Klauzula informacyjna dla uczestników projektu
Zgodnie z obowiązkiem wyrażonym w art. 13 rozporządzenia, podaje się szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych:
1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy
o dofinansowanie Projektu.
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2.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej, mająca siedzibę przy
ul. Racławickiej 21 w Chorzowie (41-506 Chorzów).
3. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Projektu jest Fundacja Edukacji
Przedsiębiorczej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 21 (41-506 Chorzów) - jako Beneficjent.
4. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw należy skontaktować się
w następujący sposób:
a) listownie na adres: ul. Racławicka 21, 41-506 Chorzów,
b) elektronicznie: e-mail: fundacja@gwsp.edu.pl.
5. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu, oraz dokumentacji
dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu jest Koordynator Projektu.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestników, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) i c)
Rozporządzenia:
1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Młodzi i kompetentni”,
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych przyjętych w projekcie.
2. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie
Narodowego Banku Polskiego lub Beneficjenta.
3. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie
Narodowego Banku Polskiego oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach projektu. Ponadto, dane
osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na rzecz administratora oraz organom
lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu
o stosowną podstawę prawną.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 -5, a
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Uczestnikowi projektu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania,
2. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację,
3. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4. Prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
5. Prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
6. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
7. Dane osobowe zostaną poddane anonimizacji niezwłocznie po ustaniu ich przydatności,
8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia realizacji działań w Projekcie,
9. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do
ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Podpis Uczestnika projektu
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Regulamin udziału w projekcie pn. „Młodzi i kompetentni”
I. Postanowienia ogólne
1. Projekt „Młodzi i kompetentni” realizowany jest przez Fundację Edukacji Przedsiębiorczej
w Chorzowie (FEP) i Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
w Chorzowie (GWSP) zwanymi dalej Organizatorami.
2. Projekt „Młodzi i kompetentni” jest realizowanym z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej.
3. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego,
zwanymi dalej uczestnikami.
4. Podstawowe obowiązki Organizatorów i uczestników projektu wynikają z Regulaminu
udziału oraz Regulaminu Regionalnego Konkursu Projektów Przedsiębiorczych.
5. Udział w projekcie jest bezpłatny.
II. Cel projektu i sposoby jego realizacji
Celem projektu jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa
śląskiego kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz pozostałych
kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych tj. kreatywności, uczenia się,
budowania relacji społecznych, planowania i organizacji poprzez realizację warsztatów
z zakresu m.in.: planowania działalności gospodarczej; pozyskiwania funduszy na działalność;
nowoczesnego marketingu w przedsiębiorstwie oraz potencjału kreatywnego.
III. Uczestnicy projektu
1. W projekcie mogą brać udział uczniowie zgłoszonych do projektu szkół
ponadgimnazjalnych wg następujących rodzajów: liceów ogólnokształcących, techników
i szkół branżowych, z województwa śląskiego.
2. Kwalifikacji uczestników do udziału w projekcie dokonują nauczyciele – opiekunowie
uczniów w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
3. Aby zainteresowana Szkoła mogła wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokument
pn. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie edukacyjnym pn. „Młodzi
i kompetentni” (dla szkoły).
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia dokumentu pn. Formularz udziału
w projekcie edukacyjnym pn. „Młodzi i kompetentni” (dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych).
5. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 i 4 należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów, z dopiskiem "Młodzi i kompetentni" lub złożyć osobiście w Biurze
projektu.
6. O zakwalifikowaniu danej Szkoły do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń –
wpływ do Biura projektu.
7. Projekt obejmuje przede wszystkim wiedzę zakresu ekonomii i przedsiębiorczości.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

IV. Przebieg projektu
1. Projekt realizowany jest w okresie od 08.10.2018r. do 30.06.2019 roku.
2. Rekrutacja do udziału w projekcie trwa do 31 maja 2019 r.
3. Warsztaty
przewidziane
w
projekcie
realizowane
będą
w
okresie
od 08.10.2018 r. do 30.06.2019 r. W każdej Szkole zgłoszonej do udziału
w projekcie, odbywają się maksymalnie 3 warsztaty z wybranych przez Szkołę tematów.
4. W ramach projektu przeprowadzony zostanie Regionalny Konkurs Projektów
Przedsiębiorczych, którego harmonogram i zasady opisane zostały w Regulaminie
Regionalnego Konkursu Projektów Przedsiębiorczych.
V. Informacje o projekcie
1. Informacje o projekcie będą na bieżąco prezentowane na stronie internetowej Fundacji
Edukacji Przedsiębiorczej w Chorzowie (fundacja.gwsp.edu.pl) oraz Górnośląskiej
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie (gwsp.edu.pl).
2. Komunikacja na temat projektu będzie prowadzona drogą elektroniczną (wiadomości
będą przesyłane na adres e-mail: a_wawreczko@gwsp.edu.pl lub telefonicznie/faxem
(wiadomości będą przekazywane pod numer telefonu wskazany w formularzu
zgłoszeniowym) lub pocztą tradycyjną.
VII. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszy
regulamin w miarę potrzeb i w każdym czasie.
2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i podejmowania decyzji w sprawach
nieuregulowanych niniejszym regulaminem przysługuje Organizatorom.
3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację
Edukacji Przedsiębiorczej w Chorzowie w celu realizacji niniejszego projektu.
4. Uczestnik przystępując do projektu oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do
przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 października 2018 roku.
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Regulamin Regionalnego Konkursu Projektów Przedsiębiorczych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorami Regionalnego Konkursu Projektów Przedsiębiorczych są Fundacja
Edukacji Przedsiębiorczej z siedzibą w Chorzowie oraz Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie.
2. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników Konkursu wynikają
z niniejszego Regulaminu.
3. Konkurs ma zasięg regionalny i ukierunkowany jest na uczniów szkół
ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.
4. Konkurs ma charakter indywidualny.
II. Cele Konkursu
1. Rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań dotyczących
przygotowania projektów biznesowych nadających się do szybkiej realizacji
w praktyce.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych w dziedzinie animacji i rozwijania
projektów biznesowych.
3. Zainteresowanie uczniów ścieżką kariery zawodowej związanej z aktywnością w roli
przedsiębiorcy.
4. Zachęcenie uczniów do dalszego kształcenia w szkołach wyższych.
5. Wyłonienie wśród uczestników Konkursu 3 osób z najlepszym pomysłem
biznesowym.
III. Organizacja Konkursu
1. Konkurs jest zorganizowany w ramach dwóch etapów:
a. Etap I. Opracowanie i przekazanie do organizatorów formularza pomysłu
biznesowego w terminie do 15 maja 2019 r. Wybór 10 najlepszych projektów
przedsiębiorczych w terminie do 10 czerwca 2019 r.
b. Etap II. Prezentacja 10 najlepszych projektów przedsiębiorczych połączona
z wyłonieniem laureatów Konkursu do 30 czerwca 2019 r.
IV. Zasady Konkursu i kryteria oceny projektów
1. Każdy uczestnik projektu pn. „Młodzi i kompetentni”, który wziął udział
w warsztatach realizowanych w ramach w/w projektu ma prawo wziąć udział
w Regionalnym Konkursie Projektów Przedsiębiorczych.
2. Formularz pomysłu biznesowego, który jest jednocześnie zgłoszeniem
ucznia/uczennicy do udziału w Konkursie należy przesłać pocztą elektroniczną na
adres: rkpp@gwsp.edu.pl, do dnia 15 maja 2019 r. Formularz pomysłu biznesowego
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stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Można go również pobrać ze strony
internetowej: fundacja.gwsp.edu.pl oraz www.gwsp.edu.pl.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden pomysł biznesowy.
4. Pomysł biznesowy powinien odnosić się wyłącznie do działalności gospodarczej
i przedstawiać pomysł na konkretny biznes.
5. Formularz pomysłu biznesowego może być uzupełniony o załączniki graficzne np.
wizualizacje dobra lub usługi.
6. Przesłane w I etapie Konkursu, we wskazanym w pkt. IV.2. terminie, pomysły
biznesowe zostaną poddane pod ocenę jury Konkursu, które zostanie powołane przez
Prezesa Zarządu Fundacji Edukacji Przedsiębiorczej i będzie składać się z 3 osób.
7. W skład jury wchodzą osoby o różnym doświadczeniu zawodowym i kwalifikacjach –
specjalistach w wybranych dziedzinach m.in. ekonomii, finansach, rachunkowości
i zarządzaniu.
8. Ocena przesłanych pomysłów biznesowych, zostanie dokonana w oparciu o przyjęte
kryteria, wymienione w pkt. IV.9. Regulaminu.
9. Kryteria oceny pomysłów biznesowych w ramach I etapu Konkursu są następujące:
 opis przedsięwzięcia – 20 punktów,
 marketing – 15 punktów,
 finanse – 15 punktów,
 źródła pomocne przy opracowywaniu projektu – 5 punktów,
 załączniki – 5 punktów.
10. W I etapie Konkursu, każdy juror będzie musiał wypełnić Kartę Oceny, która stanowi
załącznik nr 2 do Regulaminu.
11. Wypełnione Karty Oceny pozwolą na stworzenie listy rankingowej pomysłów
biznesowych w I etapie Konkursu (załącznik nr 3 do Regulaminu) i wyborze 10
najlepszych.
12. O wynikach I etapu Konkursu poinformowane zostaną wszystkie osoby biorące udział
w Konkursie. Stosowna informacja zostanie również umieszczona na stronach
internetowych organizatorów.
13. Do II etapu Konkursu zostanie dopuszczonych 10 najlepszych pomysłów biznesowych
z I etapu Konkursu.
14. II etap Konkursu polega na publicznej prezentacji pomysłu biznesowego. W trakcie
prezentacji jury może zadawać dodatkowe pytania związane z przygotowaniem
pomysłu biznesowego.
15. Każda prezentacja publiczna zostanie oceniona przez jury pod kątem kryteriów
ujętych w pkt. IV.15. Regulaminu.
16. Kryteria oceny publicznych prezentacji pomysłów biznesowych w ramach II etapu
Konkursu są następujące:
 trójdzielna budowa prezentacji – czy prezentacja miała wyraźny wstęp,
rozwinięcie i zakończenie – 3 punkty,
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poziom merytoryczny prezentacji – 15 punktów,
zwięzłość i jasność przekazu – 10 punktów,
sposób prezentacji – 10 punktów,
czas prezentacji – czy prezentacja zmieściła się w wyznaczonym czasie?
– 2 punkty.
17. Prezentacje publiczne nie mogą trwać dłużej niż 10 minut.
18. W II etapie Konkursu, każdy juror wypełnia Kartę Oceny, która stanowi załącznik
nr 4 do Regulaminu.
19. Na podstawie Kart Oceny zostanie sporządzona lista rankingowa II etapu Konkursu
(załącznik nr 5 do Regulaminu), która jednocześnie pozwoli ustalić zwycięzców
Konkursu. Niezwłocznie po ustaleniu listy rankingowej nastąpi uroczyste wręczenie
nagród.
20. II etap Konkursu odbędzie się w siedzibie Fundacji Edukacji Przedsiębiorczej oraz
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie –
Batorym przy ul. Racławickiej 21.
V. Nagrody
1. Laureaci Konkursu, tj. osoby, które zajęły 1, 2, 3 miejsce uzyskują dyplomy laureatów,
nagrody rzeczowe w postaci tabletów elektronicznych.
2. Pozostali finaliści II etapu Konkursu uzyskują dyplomy finalistów oraz nagrody
rzeczowe w postaci książek.
3. Opiekunowie uczniów otrzymują dyplomy uznania.
4. Nagrody jakie są przewidziane w ramach Konkursu nie mogą zostać wymienione na
inne i muszą zostać przyjęte przez jego Uczestników.
VI. Informacje o Konkursie
Informacje o Konkursie będą na bieżąco prezentowane na stronie internetowej Fundacji
Edukacji Przedsiębiorczej - www.fundacja.gwsp.edu.pl oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie - www.gwsp.edu.pl.
VII. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszy
regulamin w miarę potrzeb i w każdym czasie.
2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorom.
3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację
Edukacji Przedsiębiorczej w Chorzowie w celu realizacji niniejszego projektu.
4. Uczestnik przystępując do projektu oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do
przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Regionalnego Konkursu Projektów Przedsiębiorczych

Formularz pomysłu biznesowego
pn.
<nazwa przedsięwzięcia>
I. AUTORZY
1. DANE UCZESTNIKA KONKURSU
Lp.
Imię i Nazwisko
Ucznia/Uczennicy
1.
2. REPREZENTOWANA SZKOŁA

Adres zamieszkania

Dane kontaktowe
(telefon, e-mail)

Nazwa szkoły
Ulica
Numer budynku
Adres
Numer lokalu
szkoły
Kod pocztowy
Miejscowość/Gmina
3. DANE OPIEKUNA (NAUCZYCIELA) ZE SZKOŁY
Lp.
Imię i Nazwisko Opiekuna

Dane kontaktowe
(telefon, e-mail)

1.
II. OPIS POMYSŁU BIZNESOWEGO / PRZEDSIĘWZIĘCIA RYNKOWEGO (max. 20 pkt.)
1. PRZEDMIOT – NA CZYM POLEGA BIZNES / PRZEDSIĘWZIĘCIE

2. NISZA RYNKOWA – GDZIE I DLACZEGO JEST NA RYNKU „MIEJSCE” NA TEN POMYSŁ

3. GRUPA DOCELOWA (określ grupę odbiorców Twoich produktów, usług, działań i uzasadnij jej
wybór)

4. WYMIEŃ OCZEKIWANIA GRUP DOCELOWYCH I OSZACUJ LICZBĘ POTENCJALNYCH KLIENTÓW
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5. WSKAŻ NA INNOWACYJNOŚĆ POMYSŁU W CZYM JEST ON LEPSZY OD JUŻ ISTNIEJĄCYCH
SPOSOBÓW ZASPAKAJANIA WYBRANYCH POTRZEB

6. ŚRODKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA (wskaż kto lub co pomoże Ci w
uruchomieniu firmy)

III. MARKETING (max. 15 pkt.)
Elementy strategii marketingowej planowanego przedsięwzięcia – sposób na odróżnienie się od
konkurencji - określ na czym polega unikatowość (niepowtarzalność) POMYSŁU

Charakterystyka procesu dystrybucji i sprzedaży PRODUKTÓW/USŁUG

Plan promocji planowanego przedsięwzięcia (reklama, informowanie o przedsięwzięciu – wybrane
narzędzia informatyczne, itp.)

Cena(Y) OFEROWANYCH PRODUKTÓW/USŁUG

Wielkość sprzedaży w pierwszym roku - przyjęte założenia

IV. FINANSE (max. 15 pkt.)
1. Nakłady niezbędne do
realizacji planowanego
przedsięwzięcia (np.
zarejestrowania i
uruchomienia firmy, w tym
m.in. wskazanie nakładów
inwestycyjnych oraz
oszacowanie wartości
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stosownie do proponowanej
sprzedaży w ciągu
pierwszego roku
funkcjonowania)
2. Źródło finansowania –
wskaż skąd pozyskasz środki
na realizację planowanego
przedsięwzięcia

V. ŹRÓDŁA POMOCNE PRZY OPRACOWYWANIU PROJEKTU (max. 5 pkt.)
1. Należy wskazać, z jakich
źródeł uczestnicy korzystali
w trakcie opracowywania
pomysłu biznesowego
(materiały edukacyjne,
prezentacje, gry, materiały
multimedialne i inne)
2. Proszę wskazać, które ze
źródeł okazało się
najbardziej przydatne i
dlaczego?

VI. ZAŁĄCZNIKI (np. próbki produktów, materiały promocyjne, plansze, itp.) (max. 5 pkt.)
1.
2.
n.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Regionalnego Konkursu Projektów Przedsiębiorczych
Regionalny Konkurs Projektów Przedsiębiorczych
Karta Oceny – I etap konkursu
Lp.

Nazwa projektu/Szkoła

Charakterystyka
projektu
max. 20
pkt.

Marketing
max. 15 pkt

Finanse
max. 15
pkt.

Źródła
max.
5pkt.

SUMA
Załączniki
max. 5 pkt

max.
60pkt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
n.

data, podpis członka jury
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Regionalnego Konkursu Projektów Przedsiębiorczych
Regionalny Konkurs Projektów Przedsiębiorczych
Lista rankingowa – I etap

Lp.

Nazwa projektu

Nazwa szkoły

Liczba
uzyskanyc
h punktów

RANKING

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
n.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
n.
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Regionalnego Konkursu Projektów Przedsiębiorczych
Regionalny Konkurs Projektów Przedsiębiorczych
Karta Oceny – II etap konkursu
Lp.

Zwięzłość i
Trójdzielna
Poziom
Sposób
Czas
jasność
Nazwa
budowa
merytoryczny
przekazu – prezentacji – prezentacji –
projektu/Szkoła prezentacji – prezentacji – 15
10 punktów
2 punkty
10
3 punkty
punktów
punktów

SUMA
max.
40pkt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
n.

data, podpis członka jury
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Załącznik nr 5 do Regulaminu Regionalnego Konkursu Projektów Przedsiębiorczych

Regionalny Konkurs Projektów Przedsiębiorczych
Lista rankingowa – II etap

Lp.

Nazwa projektu

Nazwa szkoły

Liczba
uzyskanyc
h punktów

RANKIN
G

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
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