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    Konkurs „Mała firma – 

duży sukces” 

Dla uczniów klas 6-7 Szkoły Podstawowej 
 

 

Regulamin: 
 

1. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” z siedzibą ul. 

Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz. 

 

2. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o pieniądzu i zagadnieniach związanych                        

z ekonomią oraz przedsiębiorczością wśród uczniów szkół podstawowych, które znajdują się 

na terenie LGD „Perły Ponidzia” tj. ośmiu  gmin: Bejsce, Bolesław, Czarnocin, Gręboszów, 

Mędrzechów, Skalbmierz, Olesno, Opatowiec 

 
 

3. Konkurs jest integralną częścią projektu współpracy międzynarodowej pn.„Kreator 

Przedsiębiorczości”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego            

w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań           

w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.  

 

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie  jest wypełnienie oraz dostarczenie do Biura LGD 

„Perły Ponidzia” dokumentów rekrutacyjnych tj. formularz zgłoszeniowy grupy (w skład 

której wejdzie 4  uczniów) podpisany przez dyrektora szkoły, wraz z wymaganymi, 

wymienionymi poniżej załącznikami: 

- biznesplan        (załącznik       nr          2        do       Formularza       zgłoszeniowego);            

- karty uczestników projektu (załącznik  nr   1  do  Formularza     zgłoszeniowego)                

z dołączoną deklaracją uczestnictwa oraz oświadczeniami (dla każdego ucznia 

wchodzącego w skład grupy), podpisane przez jednego z rodziców lub opiekuna 

prawnego ucznia, który wchodzi w skład  zgłoszonej grupy.  

5. Formularz można przesłać skanem na adres e-mail: biuro@perłyponidzia.pl, dostarczyć 

osobiście lub wysłać pocztą na adres: LGD „Perły Ponidzia” ul. Szkolna 3, 28-530 

Skalbmierz. 
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6. Każda ze szkół może zgłosić do  projektu max 1 grupę składające się z czterech uczniów. 

 

7. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby uczestników niż 32 przewiduje się drugi termin 

przyjmowania zgłoszeń z możliwością udziału w projekcie więcej niż 1 drużyny ze szkoły – 

decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

8. Dyrektor szkoły wyznacza  nauczyciela, który będzie opiekunem grupy. 

 

9. Kryterium rekrutacji to kolejność wpływu zgłoszeń do biura LGD. Do projektu zostanie 

zakwalifikowanych max 8 grup. W przypadku większej ilości zgłoszeń, zostanie stworzona 

lista rezerwowa.  

 

10.  Pracownicy LGD dokonają oceny złożonych biznesplanów. 

 

11. Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie www.perlyponidzia.pl oraz opiekunowie 

grup zostaną poinformowani telefonicznie. 

 

12.  Za prawidłową odpowiedz  na każde  pytanie z biznesplanu można otrzymać od 0 do 5 pkt.  

– oceniany będzie pomysł, kreatywność, łącznie można uzyskać 40 punktów . 

 

13. Nagrodą dla 8 najlepszych zespołów jest  10 dniowy, wakacyjny obóz szkoleniowo-

wypoczynkowy nad morzem w sierpniu 2018 r.    

 
 


