Stredoškolský podnikateľský zámer - Podmienky účasti
Cieľom realizácie ocenenia je najmä podpora záujmu o podnikanie a podnikateľské aktivity medzi
stredoškolskou mládežou, podpora samo zamestnania a tvorby nových pracovných miest ako aj
verejné ocenenie nápadov a iniciatívy účastníkov.
Zúčastniť sa môžu študenti strednej školy so sídlom na území Žilinského kraja, jednotlivci resp.
max. 3 členné skupiny študentov, pričom aj skupina je posudzovaná ako jeden účastník.
Podnikateľský zámer musí vychádzať z vlastného nápadu a myšlienka musí byť reálna
a realizovateľná (v horizonte max 2 roky). Smerovanie podnikateľského zámeru nie je tematicky
nijako obmedzené. Opakovaná účasť s tým istým projektom nie je možná.
Údaje uvedené v podnikateľskom zámere budú dôverné, použité len v súvislosti s procesom
vyhodnotenia podnikateľských zámerov a realizáciou schémy ocenenia (možné oslovenie
súťažiaceho s ponukou ďalších benefitov).
Kde a ako sa prihlásiť
Celý prihlasovací proces je jednoduchý. Prihlasovací formulár obsahuje najpodstatnejšie aspekty
potrebné pre vyhodnotenie podnikateľského zámeru. Stačí vyplniť kontaktné údaje a údaje potrebné
k vyhodnoteniu prihlášky a zaslať ho na nižšie uvedenú adresu.
Prihlásiť sa môžete:
prostredníctvom stránky www.zilinskazupa.sk, kde si môžete stiahnuť prihlasovací formulár a jeho
1. zaslaním
vyplneného
prihlasovacieho
formuláru
lenka.mravcovavanickova@zilinskazupa.sk, alebo

na

e-mailovú

adresu

2. osobným doručením alebo zaslaním vyplneného prihlasovacieho formuláru na adresu:
Žilinský samosprávny kraj
Odbor regionálneho rozvoja
Komenského 48
011 09 Žilina
Na obálke uviesť označenie „Podnikateľský zámer - NEOTVÁRAŤ“
Uzávierka prijímania prihlášok 30. november 2021
Vyhodnotenie prijatých prihlášok zabezpečí nezávislá porota. Rozhodovanie o víťazovi bude
konečné a záväzné. Proti rozhodnutiu sa nie je možné odvolať. Členovia komisie sú viazaní
mlčanlivosťou. Vykonávateľ schémy má právo vyradiť prihlášky, ktoré nebudú spĺňať požadované
náležitosti (napr. forma, rozsah a pod.).
Hodnotiace kritériá:






originalita podnikateľského zámeru,
realizovateľnosť zámeru,
trhové šance a udržatelnosť,
inovačný potenciál zámeru,
kvalita spracovania (stručnosť, prehľadnosť, zrozumiteľnosť).

V prípade ďalších informácií, prosím kontaktuje:
Ing. Lenka Mravcová Vaníčková, Žilinský samosprávny kraj,
lenka.mravcovavanickova@zilinskazupa.sk,
Tel.: 041 5032 345
www.zilinskazupa.sk

