
Konkurs na najlepszy Biznes Plan dla Startup’u 2019 
„Biznes z przyszłością – Mój Pierwszy Startup”  

Starostwo Powiatowe w Kościanie 
Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie 

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie 
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie 

organizują kolejną edycję konkursu na najlepszy Biznes Plan dla Startup’u  
„Biznes z przyszłością – Mój Pierwszy Startup”, który skierowany jest do uczniów  

szkół ponadpodstawowych Powiatu Kościańskiego. 

Celem konkursu jest promowanie idei przedsiębiorczości w środowisku młodzieży szkolnej 
poprzez pracę nad ideą innowacyjnego przedsięwzięcia gospodarczego typu Startup oraz zachęta młodych 
ludzi do aktywnego działania na rzecz stworzenia nowego przedsięwzięcia oraz przygotowania biznes planu 
w tym zakresie.  

Uczestnicy konkursu wezmą udział w zajęciach merytoryczno-warsztatowych i konsultacjach 
indywidualnych przygotowujących do stworzenia planu własnego przedsięwzięcia. 

Najlepsze biznes plany zostaną nagrodzone. 

 

Drodzy uczniowie!!! 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie Biznes Planu (wniosku) w dniach od 28 do 29 
października 2019r. do biura Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, przy ul. Dworcowej 
1 (budynek dworca PKP, I piętro). 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”. 

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. 

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. 

Szczegóły dotyczące konkursu wraz z załącznikami znajdują się na stronach:  
www.owp.koscian.net i facebook.com/SWPkoscian/   

Zapraszamy serdecznie i życzymy powodzenia!!! 


