Regulamin konkursu „Od Pomysłu do Biznesu – napisz biznesplan z inwestornią”
§ 1.
Nazwa konkursu
1. Konkurs nosi nazwę „Od Pomysłu do Biznesu – napisz biznesplan z inwestornią”.
2. Realizowany jest w ramach projektu „Biznes dla biznesu – budowa platformy współpracy między
inwestorami prywatnymi i przedsiębiorczymi pomysłodawcami”, dofinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, z działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie
w MSP Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.
§ 2.
Organizator
Organizatorem konkursu jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A., z siedzibą w Gdańsku; ul. Arkońska 6
(budynek A3).
§ 3.
Cel konkursu
Głównym celem konkursu jest wybór i promowanie najciekawszych innowacyjnych pomysłów
biznesowych.
W ramach konkursu wyłonionych zostanie do 10 (słownie: dziesięciu) Finalistów najlepszych
innowacyjnych pomysłów.
-Finaliści konkursu zaprezentują swoje pomysły przed inwestorami prywatnymi, przedstawicielami
sieci aniołów biznesu, funduszy kapitałowych i zaląŜkowych na Gali Finałowej.
-Finaliści będą mieli równieŜ moŜliwość prezentowania pomysłów na zorganizowanych stoiskach
podczas Gali Finałowej.
§ 4.
Czas trwania konkursu
Konkurs rozpocznie się 2 kwietnia 2012 rok i zakończy się Galą Finałową we wrześniu 2012 roku. .
Zasięg terytorialny konkursu
Konkurs obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 5.
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych pełnoletnich posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych, grup osób fizycznych, osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających
osobowości prawnej.
2. Osoba fizyczna, grupa osób fizycznych, osoba prawna oraz podmiot nieposiadający osobowości
prawnej, który zgłosi swój pomysł do konkursu, zwany będzie dalej Uczestnikiem.
3. Grupę osób fizycznych zgłaszających pomysł reprezentuje osoba, której dane zostały podane do
kontaktu w formularzu zgłoszeniowym.
§ 6.
Definicje
Gdy w regulaminie jest mowa o:
1. Organizatorze to naleŜy przez to rozumieć Agencję Rozwoju Pomorza S.A.
2. Uczestniku przez to naleŜy przez to rozumieć, osoby wymienione w § 5.
3. Platformie to naleŜy przez to rozumieć utworzoną w ramach projektu platformę internetową
działającą pod adresem www.inwestornia.pl
4. Finaliście konkursu to naleŜy przez to rozumieć Uczestnika, który zgłosił pomysł oraz nadesłał
biznesplan do ARP S.A. i został wybrany przez Zespół Ekspercki.
5. Zespole Eksperckim to naleŜy przez to rozumieć osoby wybrane przez Organizatora oceniające
biznesplany Uczestników.
6. Jury Konkursu to naleŜy przez to rozumieć osoby: inwestorzy prywatni, przedstawicieli sieci aniołów
biznesu, funduszy kapitałowych i zaląŜkowych oraz Przewodniczącego Zespołu Eksperckiego.
7. Regulaminie to naleŜy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
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§ 7.
Zasady uczestnictwa
1. Udział w konkursie jest bezpłatny dla Uczestników.
2. Organizator ponosi koszty zorganizowania, przeprowadzenia oraz promocji konkursu.
3. Zgłaszany pomysł powinien charakteryzować się innowacyjnością, rozumianą zgodnie z definicją
innowacyjności zawartą w podręczniku Oslo Manual, przygotowanym pod wspólną egidą OECD
i Komisji Europejskiej (Eurostat).
4. Pomysły zgłaszane przez Uczestników nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich oraz
muszą być pomysłami autorskimi.
5. Uczestnik oświadcza, Ŝe przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń
osób trzecich kierowanych wobec Organizatora konkursu w sprawie naruszenia praw autorskich
dotyczących pomysłu zgłoszonego przez Uczestnika.
§ 8.
Zespół Ekspercki Konkursu
1. Zadaniem Zespołu Eksperckiego jest sprawdzenie wszystkich zgłoszonych biznesplanów i wybór
do dziesięciu Finalistów konkursu.
2. Skład Zespołu Eksperckiego jest wybierany przez Organizatora.
3. Imiona i nazwiska członków Zespołu Eksperckiego zostaną podane na stronie konkursu.
4. Nad prawidłowym przebiegiem pracy Zespołu Eksperckiego oraz przestrzeganiem Regulaminu
czuwać będzie Przewodniczący Zespołu Eksperckiego.
5. W przypadku, gdy głosy członków Zespołu Eksperckiego będą się równowaŜyły co do
kwalifikowalności pomysłu do Finału konkursu głos Przewodniczącego Zespołu Eksperckiego będzie
decydujący i ostateczny.
6. Członkowie Zespołu Eksperckiego będą zobowiązani do podpisania oświadczenia o przestrzeganiu
zasad poufności.
§ 9.
Jury konkursu
1. Jury konkursu na Gali Finałowej wybierze zwycięzcę konkursu.
2. W skład Jury konkursu będą wchodzić inwestorzy prywatni, przedstawiciele sieci aniołów biznesu,
funduszy kapitałowych i zaląŜkowych oraz Przewodniczący Zespołu Eksperckiego.
3. Członkowie Jury konkursu będą zobowiązani do podpisania oświadczenia o przestrzeganiu zasad
poufności.
§ 10.
Etapy i terminy trwania konkursu
Konkurs składa się z następujących etapów:
Etap I –Zgłaszanie pomysłów przez Uczestników konkursu od 2 kwietnia 2012 do 29 czerwca 2012
roku do godz. 16.00.
Etap II - Ocena biznesplanów i wyłonienie do 10 (słownie: dziesięciu) Finalistów konkursu przez
członków Zespołu Eksperckiego. Finaliści konkursu będą wybierani zgodnie z najwyŜszą liczbą
uzyskanych punktów na etapie oceny biznesplanów.
Wszyscy Finaliści będą mieli moŜliwość prezentowania pomysłów w formie prezentacji przed
inwestorami oraz na zorganizowanych stoiskach podczas Gali Finałowej.
Finaliści zostaną wybrani w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w trakcie oceny ich pomysłów.
Ocena biznesplanów trwać będzie od 2 lipca do 31 sierpnia 2012 roku.
Etap III – Rozstrzygniecie konkursu na Gali Finałowej, na której zostanie zaprezentowanych do 10
(słownie: dziesięciu) najciekawszych innowacyjnych pomysłów przed Jury konkursu, spośród których
zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu – wrzesień 2012 r.

W trakcie trwania pierwszego etapu konkursu Uczestnik moŜe wziąć udział, w miarę dostępność
miejsc, w bezpłatnych szkoleniach stacjonarnych z zakresu pisania biznesplanu, realizowanych przez
organizatora. Uczestnicy samodzielnie pokrywają koszty dojazdu i noclegów. W trakcie wszystkich
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etapów konkursu Uczestnik moŜe wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach e- learningowych z pisania
biznesplanu, prezentacji pomysłu przed inwestorem oraz negocjacji, które dostępne są na platformie
internetowej www.inwestornia.pl
§ 11.
Szczegółowy opis etapów konkursu
Etap I Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie
1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje poprzez:
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do konkursu. Formularz zgłoszeniowy
dostępny jest na platformie internetowej pod adresem www.inwestornia.pl,
w ogłoszeniu o konkursie.
b) dołączenie
biznesplanu
sporządzonego
na
platformie
internetowej
www.inwestornia.pl, w programie słuŜącym do jego napisania (generatorze
biznesplanów).
2. ZłoŜenie formularza zgłoszeniowego oraz biznesplanu uznaje się za zgłoszenie pomysłu do
konkursu.
3. Aby otrzymać dostęp do generatora biznesplanów uczestnik tworzy swój profil jako
Pomysłodawca na platformie internetowej konkursu www.inwestornia.pl, opisuje swój pomysł
w zakładce „Dodaj pomysł”, który automatycznie zapisze się w „Bazie pomysłów”, następnie
pisze biznesplan w generatorze biznesplanów w zakładce „Napisz biznesplan”.
4. Uczestnik moŜe zgłosić dowolną liczbę pomysłów samodzielnie lub w ramach grupy osób.
5. KaŜdy pomysł powinien zostać zgłoszony osobno.
6. Uczestnik konkursu przesyła wypełniony i podpisany własnoręcznie formularz zgłoszeniowy
oraz biznesplan w wersji elektronicznej (oba dokumenty w formacie pdf) na adres email:
inwestornia@arp.gda.pl lub dostarcza bezpośrednio do siedziby ARP S.A. na nośniku
CD/DVD do dnia 29 czerwca 2012 r. do godz. 16.00 (liczy się data wpływu dokumentów do
organizatora). Uczestnik moŜe dołączyć do biznesplanu załączniki, pliki lub wydruki w formie
elektronicznej (pdf) lub papierowej, które moŜe dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do
siedziby ARP S.A. wraz z elektroniczną wersją biznesplanu. Dokumenty naleŜy opatrzyć
dopiskiem konkurs „Od Pomysłu do Biznesu- napisz biznesplan z inwestornią”.
7. Przesłane biznesplany wraz z załącznikami nie będą zwracane Uczestnikom.
8. W czasie trwania konkursu Uczestnik ma moŜliwość zadawania pytań dotyczących organizacji
konkursu oraz zasad zgłaszania pomysłów na adres email inwestornia@arp.gda.pl Wszystkie
zadawane pytania oraz odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie konkursu.
9. Termin składania formularzy zgłoszeniowych wraz z biznesplanami upływa 29 czerwca 2012
roku o godz. 16.00.

Etap II Ocena biznesplanów przez Zespół Ekspercki
1. Ocenie podlegają biznesplany, które zostały przesłane na konkurs przez Uczestników.
2. Zespół Ekspercki dokona oceny wszystkich złoŜonych biznesplanów w okresie od 2 lipca do
31 sierpnia 2012 roku.
3. Zespół Ekspercki wyłoni spośród przesłanych biznesplanów do 10 najciekawszych
innowacyjnych pomysłów.
4. Lista Finalistów konkursu zostanie ogłoszona 3 września 2012 roku.
5. Kryteria oceny biznesplanów:
• Pomysł na biznes (0-35 pkt)
• Realność przyjętych załoŜeń (0-25 pkt)
• Stopień zaawansowania pomysłu
(gotowość do realizacji/wdroŜenia na rynek) (0-10pkt)
• Zespół osób realizujących pomysł (0-15 pkt)
• Parametry finansowe inwestycji (0-15 pkt)
6. Szczegółowy opis kryteriów oceny biznesplanów będzie zawarty w karcie oceny biznesplanów
(dostępny na stronie konkursu) i jest zgodny ze strukturą biznesplanu, który znajduje się na
platformie internetowej www.inwestornia.pl
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Etap III Rozstrzygnięcie konkursu na Gali Finałowej
1. Gala Finałowa odbędzie się w Trójmieście we wrześniu 2012 roku. O dokładnym miejscu i
terminie finaliści zostaną poinformowani telefonicznie oraz drogą elektroniczną.
2. Finaliści konkursu zaprezentują swoje pomysły na Gali Finałowej.
3. Finaliści mają moŜliwość wzięcia udziału w szkoleniach specjalistycznych przygotowujących
ich do prawidłowej i efektywnej prezentacji swojego pomysłu przed Jury konkursu.
4. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięzcy spośród prezentujących swoje pomysły
Finalistów odbędzie się na Gali Finałowej w Trójmieście.
5. Prezentacja pomysłów przed Jury będzie trwała do 10 minut, a następnie członkowie Jury
konkursu będą mieli moŜliwość zadawania pytań prezentującym się Finalistom konkursu.
6. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony spośród Finalistów prezentujących pomysły przed
inwestorami prywatnymi, przedstawicielami sieci aniołów biznesu, funduszy kapitałowych i
zaląŜkowych.
7. Finaliści konkursu wyraŜą zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych oraz nazwy
pomysłu, które zostaną uŜyte w materiałach informacyjno-promocyjnych konkursu oraz na
Platformie internetowej.
8. Wszystkie osoby obecne na Gali Finałowej będą zobowiązane do zachowania zasad
poufności oraz do podpisania stosownego oświadczenia przygotowanego przez organizatora
konkursu.
§ 12.
Obowiązki Organizatora
1. Organizator ponosi koszty zorganizowania, przeprowadzenia i promocji konkursu.
2. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić konkurs w sposób rzetelny oraz przestrzegać
zasad poufności i nie udostępniać całości lub części biznesplanów osobom trzecim, chyba Ŝe
Uczestnik konkursu zdecyduje inaczej i wybierze w generatorze biznesplanu opcje
umoŜliwiające zapoznanie się z całością lub poszczególnymi częściami biznesplanu innym
uŜytkownikom Platformy.
3. Wszelkie ujawnione dane osobowe, informacje, dokumenty oraz inne materiały, które
Uczestnik prześle do ARP S.A. w związku z uczestnictwem w konkursie będą traktowane jako
poufne i nie będą bez zgody zgłaszającego pomysł przekazywane ani udostępniane
podmiotom trzecim, z wyjątkiem konieczności, wynikających z obowiązujących przepisów
prawa, lub Ŝądania instytucji bądź organu kontrolnego zaangaŜowanego w realizację POIG
2007-2013, Priorytet 3 - Kapitał dla innowacji, Działanie 3.3.1 - Tworzenie systemu
ułatwiającego inwestowanie w MSP.
4. Członkowie Zespołu Eksperckiego i Jury konkursu będą zobowiązani do podpisania
oświadczenia o przestrzeganiu zasad poufności.
§ 13.
Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraŜa zgodę na warunki określone w niniejszym
Regulaminie.
2. Od decyzji wyboru finalistów konkursu przez Komisję Ekspertów oraz wyboru zwycięzcy
konkursu przez Jury Konkursu nie ma moŜliwości odwołania.
3. Regulamin konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na platformie
internetowej www.inwestornia.pl oraz na stronie Agencji Rozwoju Pomorza SA.
4. Regulamin moŜe ulec zmianom, a zmiany będą obowiązywać z chwilą umieszczenia ich na
stronie internetowej Konkursu. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie regulaminu
poprzez przekazanie informacji drogą elektroniczną.
5. Organizator dopuszcza moŜliwość zmiany terminu zakończenia poszczególnych etapów bez
podania przyczyny, zobowiązując się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Uczestników
konkursu.
6. Informacja o zmianie terminu Gali Finałowej lub poszczególnych etapów konkursu zostanie
podana na stronie internetowej konkursu oraz na stronie Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 28 marca 2012 r.
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Oświadczenia składane przez Uczestnika.
Oświadczam, iŜ jestem autorem/współautorem zgłaszanego pomysłu. Zgłoszony pomysł nie narusza
praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.
Oświadczam, Ŝe dysponuję pełnymi prawami autorskimi do zgłaszanego w konkursie pomysłu,
prawami własności przemysłowej (w tym praw wynalazczych) lub dóbr osobistych osób trzecich.
Oświadczam, Ŝe przyjmuję całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób
trzecich kierowanych wobec Organizatora konkursu w sprawie naruszenia praw autorskich
dotyczących zgłoszonego przez Uczestnika pomysłu.
WyraŜam zgodę na otrzymywanie informacji od Organizatora drogą elektroniczną w rozumieniu
ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144,
poz.1204 ze zm.)
WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ARP S.A. w celu organizacji i
przeprowadzenia konkursu.
Oświadczam, Ŝe nie pozostaję w związku z Organizatorem, który to związek mógłby naruszać zasady
przejrzystości i bezstronności w procesie składania oraz oceny biznesplanów w ramach konkursu w
szczególności nie jestem wykonawcą ani podwykonawcą w projekcie, nie pozostaję w stosunku
zatrudnienia ani nie łączą mnie umowy zlecenia/o dzieło z Organizatorem, wykonawcą i
podwykonawcą projektu.
Oświadczam, Ŝe informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą i jestem
świadomy, Ŝe poświadczenie nieprawdy spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie.
Oświadczam iŜ zapoznałem/am się z niniejszym regulaminem i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.
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