W związku z realizacją projektu Przystanek Sukces, współfinansowanego ze środków
Miasta Szczecin w ramach działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości, Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie
przy ul. Monte Cassino 32, kod pocztowy 70-466, ogłasza konkurs na biznesplan, pt.:

PRZYSTANEK SUKCES
- biznes w Szczecinie się opłaca!

IX edycja
2018

REGULAMIN KONKURSU
1. Cel Konkursu
Głównym celem konkursu Przystanek Sukces – biznes w Szczecinie się opłaca! jest wybranie
najciekawszych pomysłów biznesowych przedstawionych w biznesplanie oraz zapewnienie
odpowiednich instrumentów do przekształcenia go w firmę. W ramach konkursu wyłonieni zostaną
zwycięzcy oraz wyróżnieni w dwóch kategoriach:
✓ Kategoria I: osoby powyżej 18 lat, studenci, absolwenci lub inne osoby chcące założyć
własną firmą
✓ Kategoria II: młodzież do 18 roku życia.
2. Zadanie
Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie biznesplanu dotyczącego własnego pomysłu
na działalność gospodarczą w Szczecinie. Każdy uczestnik może przedstawić dowolną liczbę
biznesplanów. Ramowy zakres biznesplanu dostępny jest na stronie internetowej konkursu, jednak
nie ma obowiązku przygotowywania biznesplanu zgodnie z tym wzorem. Uczestnik jest zobowiązany
do wskazania miejsca (miasta) prowadzenia planowanej działalności gospodarczej.
3. Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się 01 czerwca 2018 roku i zakończy się Galą Finałową w październiku 2018
roku.
4. Zasięg terytorialny konkursu
Konkurs obejmuje obszar Gminy Miasto Szczecin. Wskazanie Szczecina jako miejsca prowadzenia
planowanej działalności gospodarczej stanowi kryterium formalne konkursu.
1

5. Warunki uczestnictwa w Konkursie
a) Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, bądź grupa osób planująca założenie
działalności gospodarczej w Szczecinie. W przypadku grupy – formularz zgłoszeniowy składa
każdy z członków grupy osobno.
b) W przypadku, gdy osoba chcąca wziąć udział w konkursie jest niepełnoletnia, niezbędne jest
wyrażenie zgody na udział w konkursie przez rodziców bądź opiekunów niepełnoletniej
osoby. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wyrażenia pisemnej zgody – poprzez
umieszczenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym – na uczestnictwo w konkursie,
akceptację Regulaminu konkursu, przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
oraz w razie zainteresowania, na uczestnictwo w doradztwie biznesowym, szkoleniach
i Wizytach-Inspiracjach.
c) Z udziału w konkursie wykluczeni są: (1) laureaci wcześniejszych edycji konkursu w ramach
tych samych kategorii, (2) osoby, które złożyły biznesplan dla tego samego pomysłu
we wcześniejszej edycji konkursu, (3) podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo
z Organizatorami1.
d) Aby zgłosić swój udział w konkursie należy przesłać wypełniony i podpisany formularz
zgłoszeniowy na adres: sukces@pfp.com.pl, bądź faksem pod numer 91 312 92 01
do dnia 15 października 2018 r.
e) Biznesplany należy nadsyłać do dnia 15 października 2018 r. na adres e-mail:
sukces@pfp.com.pl, bądź listownie na adres Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości
z siedzibą przy ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, bądź dostarczyć osobiście
do siedziby Fundacji.
f) Zgłaszając udział w konkursie i przesyłając wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy
uczestnik, a w przypadku osoby małoletniej rodzic lub opiekun prawny, wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, RODO) (Dz.U. UE L z 2016r. Nr 119/1) w celach związanych
z organizacją konkursu, wyłonienia zwycięzców, wyłonienia osób wyróżnionych, jak również
w celach informacyjnych i promocyjnych konkursu, w tym również na opublikowanie
wizerunku oraz imienia i nazwiska uczestnika na stronie internetowej Przystanku Sukces
oraz w innych publikacjach papierowych lub elektronicznych związanych z konkursem.
g) Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane przez Polską Fundację
Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie będącą Administratorem danych.
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zgłoszenia
i zarejestrowania uczestnictwa w konkursie zgodnie z zasadami przyjętymi przez Polską
Fundację Przedsiębiorczości.
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Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Organizatorem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Organizatora lub osobami wykonującymi w imieniu Organizatora
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu a uczestnikiem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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i) Zgłaszając uczestnictwo w konkursie uczestnik lub jego rodzic (opiekun prawny) oświadcza
i potwierdza, że zapoznał się z pełną informacją Administratora (Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości) o zasadach przetwarzania danych osobowych, dostępną na stronie
www.pfp.com.pl i zatytułowaną RODO - Klauzula informacyjna Administratora danych
osobowych.
j) Pomysły zgłaszane przez Uczestników nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich
oraz muszą być pomysłami autorskimi.
k) Uczestnik oświadcza, że przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu
roszczeń osób trzecich kierowanych wobec organizatora konkursu w sprawie naruszenia praw
autorskich dotyczących pomysłu zgłoszonego przez Uczestnika.
6. Nagrody
Zwycięzca Konkursu oraz inne wyróżnione osoby, otrzymają szereg nagród w ramach poszczególnych
kategorii mających na celu ułatwienie założenia firmy, na podstawie pomysłu opisanego
w biznesplanie. Wśród nagród znajdują się:
Kategoria: osoby powyżej 18 lat, studenci, absolwenci lub inne osoby chcące założyć własną firmę
I miejsce

✓ Preferencyjne warunki pożyczki, Sponsor: Polska Fundacja Przedsiębiorczości,
Regionalny Fundusz Pożyczkowy POMERANUS - Ocena wniosku o pożyczkę
odbywać będzie się zgodnie z procedurami Funduszu Pożyczkowego.
✓ Preferencyjne warunki pożyczki, Sponsor: Polska Fundacja Przedsiębiorczości,
Fundusz Mikropożyczkowy KLON - Ocena wniosku o pożyczkę odbywać będzie
się zgodnie z procedurami Funduszu Pożyczkowego.
✓ Bon na usługi z zakresu tworzenia strony www o wartości 2 000 zł brutto,
Sponsor: Agencja Interaktywna SSI – Łukasz Trzaskowski
✓ Bon na podstawowy pakiet gadżetów reklamowych (przypinki, kubki z nadrukiem,
długopisy) o wartości 400 zł, Sponsor: Agencja Reklamowa MADEin Amelia
Wiszniewska
✓ Bon na reklamę w wyszukiwarce Google o wartości 1 230 zł brutto,
Sponsor: Agencja Reklamowa. Anons Press Jacek Stankiewicz
✓ 12 miesięcy bezpłatnej obsługi księgowej, Sponsor: Centrum Biznesu Sp. z o.o.
✓ 5 godzin bezpłatnego doradztwa prawnego, Sponsor: Kancelaria Adwokacka
dr Zbigniew Barwina
✓ Token do badania testem psychometrycznym FRIS wraz z sesją informacji
zwrotnej, Sponsor: Elżbieta Stelmach Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe Sapientia
✓ 12-miesięczna licencja AdMailer, Sponsor: Enterso Sp. z o.o.
✓ Bon na usługi informatyczne o wartości 500 zł brutto oraz bon na nakręcenie
filmiku z drona o wartości 1 500 zł brutto, Sponsor: F.H.U. "FCT" Wojciech
Trukszyn
✓ Bon na kampanię reklamową o wartości 2 500 zł netto na portalu infoludek.pl,
Sponsor: Intervista Sp. z o.o.
✓ 5 godzin bezpłatnego doradztwa prawnego, Sponsor: Kancelaria Prawna
i Tłumaczeń Radca Prawny Maja Grzegorczyk
✓ 5 godzin konsultingu/doradztwa w zakresie sprzedaży, modelu biznesowego,
Sponsor: K&K Katarzyna Łukaszuk „Lukaszuk.com”
✓ Bon na pokrowiec na telefon, Sponsor: MobiWear Sp. z o.o.
✓ Nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł brutto, Sponsor: Polfund Fundusz
Poręczeń Kredytowych S.A.
✓ 1 bilet wstępu na Galę w Północnej Izbie Gospodarczej 2019 dla dwóch osób,
Sponsor: Północna Izba Gospodarcza Sp. z o.o.
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II miejsce

III miejsce

Wyróżnienie

✓ Nagrody rzeczowe: oczyszczacz powietrza Fellowes Aeramax D5, ładowarka
Energizer, kubek, Sponsor: Respol Polska Sp. z o.o.
✓ bon o wartości 1.000 zł brutto do wykorzystania na następujące usługi (do wyboru
jedna z opcji): program preinkubacji, strefa co-workingu, usługi serwerowe
w Technoparku Pomerania, Sponsor: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny
Sp. z o.o.
✓ 5 godzin bezpłatnego doradztwa biznesowego, Sponsor: Wielki Błękit
Piotr Sylwestrzak
✓ Bon rabatowy -50% ma usługi reklamowe na portalu wSzczecinie.pl,
Sponsor: wSzczecinie.pl Wojciech Wirwicki
✓ 3 godziny bezpłatnego doradztwa prawnego, Sponsor: Kancelaria Adwokacka
dr Zbigniew Barwina
✓ 6-miesięczna licencja AdMailer, Sponsor: Enterso Sp. z o.o.
✓ Bon na usługi z zakresu tworzenia strony www o wartości 2 000 zł brutto,
Sponsor: eTechnologie Sp. z o.o.
✓ 3 godziny bezpłatnego doradztwa prawnego, Sponsor: Kancelaria Prawna
i Tłumaczeń Radca Prawny Maja Grzegorczyk
✓ 3 godziny konsultingu/doradztwa w zakresie sprzedaży, modelu biznesowego,
Sponsor: K&K Katarzyna Łukaszuk „Lukaszuk.com”
✓ Bon na pokrowiec na telefon, Sponsor: MobiWear Sp. z o.o.
✓ Nagrody rzeczowe: Słuchawki Esperanza, Zestaw biurkowy Leitz Created, Kubek,
Sponsor: Respol Polska Sp. z o.o.
✓ Bon na 10 godzin bezpłatnych usług graficznych, Sponsor: Westgraph Łukasz
Piwowarski
✓ 3 godziny bezpłatnego doradztwa biznesowego, Sponsor: Wielki Błękit
Piotr Sylwestrzak
✓ Bon na kampanię reklamową o wartości 2 500 zł brutto, Sponsor: Wild Moose
Justyna Walczak, Adam Grabowski s.c.
✓ 2 godziny bezpłatnego doradztwa prawnego, Sponsor: Kancelaria Adwokacka
dr Zbigniew Barwina
✓ 6-miesięczna licencja AdMailer, Sponsor: Enterso Sp. z o. o.
✓ 2 godziny bezpłatnego doradztwa prawnego, Sponsor: Kancelaria Prawna
i Tłumaczeń Radca prawny Maja Grzegorczyk
✓ 2 godziny konsultingu/doradztwa w zakresie sprzedaży, modelu biznesowego,
Sponsor: K&K Katarzyna Łukaszuk „Lukaszuk.com”
✓ Bon na pokrowiec na telefon, Sponsor: MobiWear Sp. z o.o.
✓ Nagrody rzeczowe: Smart GPS, Kubek firmowy, Sponsor: Respol Polska
Sp. z o.o.
✓ 2 godziny bezpłatnego doradztwa biznesowego, Sponsor: Wielki Błękit
Piotr Sylwestrzak
✓ Bon na pokrowiec na telefon, Sponsor: MobiWear Sp. z o.o.
✓ 10 godzin bezpłatnego doradztwa księgowo-podatkowego, Sponsor: Tax Deal
Beata Kuśmierek
✓ Token do badania testem psychometrycznym FRIS wraz z sesją informacji
zwrotnej, Sponsor: Elżbieta Stelmach Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe Sapientia

Kategoria: młodzież do 18 roku życia
I miejsce

✓ Tablet Samsung (wraz z opłaconym podatkiem od nagród),
Sponsor: Polska Fundacja Przedsiębiorczości.
✓ Bon na pokrowiec na telefon, Sponsor: MobiWear Sp. z o.o.

4

Nagroda Specjalna Banku Zachodniego WBK
(Poza wyżej wymienionymi nagrodami, przyznana zostanie Nagroda Specjalna Banku Zachodniego
WBK. Nagrodę może zdobyć każdy uczestnik Konkursu, zarówno osoby wyróżnione w poszczególnych
Kategoriach, jak i pozostałe osoby).
Nagroda
Specjalna

✓ Nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł brutto, Sponsor: BZ WBK.
✓ Bon na pokrowiec na telefon, Sponsor: MobiWear Sp. z o.o.

7. Podatek od nagród
Zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie opodatkowania z tytułu wygranych (art. 30 ust.1 pkt
2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), zwycięzca ma obowiązek zapłacić podatek
ryczałtowy w wysokości 10% wartości brutto wygranej lub nagrody, chyba że sponsor wyraźnie
zaznaczy, że nagroda obejmuje również ww. podatek od wygranej.
8. Harmonogram konkursu oraz szczegóły planowanych wydarzeń
a) Zgłoszenie udziału w konkursie następuje, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
oraz przesłanie podpisanego zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sukces@pfp.com.pl, faksem: 91 312 92 01, bądź pocztą tradycyjną na adres Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości – do dnia 15 października 2018 r., chyba że uczestnik będzie korzystał
z doradztwa biznesowego, ze szkoleń lub Wizyt-Inspiracji, wówczas zgłoszenie należy
przesłać odpowiednio wcześniej, w terminie poprzedzającym powyższe wydarzenia.
b) Udział zgłoszonych uczestników konkursu w bezpłatnym doradztwie biznesowym –
od 01 czerwca 2018 r. do 15 października 2018 r. Każda ze zgłoszonych osób może
skorzystać z maksymalnie 2 godzin doradztwa.
Osoby zainteresowane doradztwem biznesowym, prosimy o umawianie spotkania dzwoniąc
pod numer telefonu: 91 312 92 22/21, bądź pisząc na adres sukces@pfp.com.pl.
Doradztwo odbywać się będzie w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości,
przy ul. Monte Cassino 32 w Szczecinie.
c) Udział zgłoszonych uczestników w bezpłatnych szkoleniach z zakresu zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej – bieżące informacje o datach szkoleń znajdować
się będą na stronie internetowej Konkursu www.przystaneksukces.pl oraz na profilu Konkursu
na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona! O uczestnictwie w szkoleniu decydować będzie
kolejność zgłoszeń.
Zapisy na szkolenia odbywać się będą za pośrednictwem strony internetowej www.pfp.com.pl,
po uprzednim wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego do Konkursu.
W szkoleniach mogą brać udział tylko uczestnicy Konkursu. Szkolenia, m.in. z zakresu
przygotowania biznesplanu, ABC Przedsiębiorczości, itp. odbywać się będą
w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Szczegółowa tematyka szkoleń zostanie
przedstawiona na stronie internetowej konkursu.
d) Udział zgłoszonych uczestników w Wizytach-Inspiracjach, czyli spotkaniach z właścicielami
odnoszących sukcesy szczecińskich firm, którzy prezentują pozytywne wzorce i zachęcają
młodych ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw na terenie Szczecina – termin zostanie
podany na stronie internetowej konkursu. Liczba miejsc ograniczona! O uczestnictwie
w wydarzeniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
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UWAGA! Uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach oraz w Wizytach-Inspiracjach,
uzależnione jest od terminu zgłoszenia do konkursu. Oznacza to, że w przypadku
zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie na kilka dni przed planowanymi
Wizytami-Inspiracjami, może zabraknąć miejsc.
e) Nadsyłanie biznesplanów – do 15 października 2018 r., na adres e-mail: sukces@pfp.com.pl,
listownie na adres Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Monte Cassino 32,
70-466 Szczecin, bądź osobiście do siedziby Fundacji.
f) Ocena biznesplanów przez Kapitułę Konkursową – październik 2018 r.
g) Ogłoszenie zwycięzcy konkursu odbędzie się podczas Gali Finałowej w II połowie
października 2018 r. Informacja o dokładnym terminie Gali zamieszczona zostanie na stronie
internetowej konkursu. Ponadto, uczestnicy konkursu zostaną o nim powiadomieni
telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. Kapituła Konkursowa
a) Najlepszy biznesplan zostanie wybrany przez powołaną Kapitułę Konkursową.
b) W skład Kapituły Konkursowej wchodzą eksperci Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości,
przedstawiciel Urzędu Miasta Szczecin, przedstawiciel portalu Infoludek.pl oraz ekspert Banku
Zachodniego WBK.
c) Kapituła Konkursowa oceni najpierw zgodność formalną prac, a następnie ich merytoryczną
zawartość.
d) Przewodniczący Kapituły Konkursowej czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem pracy
Kapituły oraz przestrzeganiem Regulaminu.
e) Skład Kapituły Konkursowej jest ustalony przez Zarząd Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
f) Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna.
g) Kapituła może zdecydować o przyznaniu nagród dodatkowych za zajęcie kolejnych miejsc bądź
o nieprzyznaniu nagród w danej kategorii.
10. Kryteria oceny biznesplanów
a) Zgodność z kryteriami formalnymi konkursu
• złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego we wskazanym terminie,
• wskazanie Szczecina jako miejsca prowadzenia planowanej działalności gospodarczej.
b) Realność przyjętych założeń i szansa powodzenia przedsięwzięcia.
c) Zapotrzebowanie na produkt/usługę.
d) Innowacyjność pomysłu.
e) Zespół realizujący pomysł (m.in. wiedza, zgodność z zainteresowaniami).
f) Kompletność informacji w biznesplanie.

11. Poufność
Organizator zobowiązuje się do przestrzegania zasady poufności dotyczącej otrzymanych w ramach
konkursu biznesplanów, dokumentów, ochrony danych osobowych i innych informacji
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oraz zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim, chyba że za zgodą uczestnika konkursu
lub zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów.
12. Postanowienia końcowe
a) Przystępując do konkursu tj. przesyłając na wskazany adres e-mail formularz zgłoszeniowy,
uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
b) Regulamin konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości
oraz na stronie internetowej www.przystaneksukces.pl.
c) Regulamin może 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.
d) Organizator dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia poszczególnych etapów konkursu
bez podania przyczyny, zobowiązując się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie uczestników
konkursu.
e) Nadesłane biznesplany nie będą odsyłane ich nadawcom.
13.Organizatorzy
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
tel. 91 312 92 16, fax 91 312 92 01, e-mail: pfp@pfp.com.pl
Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
14.Kontakt
Izabella Maruszczak, tel. 91 312 92 22
Agnieszka Korkiewicz tel. 91 312 92 21
e-mail: sukces@pfp.com.pl
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