
Regulamin pracy Jury 

Konkursu "Gdyński Biznesplan 2017" 

 

§ 1 

Regulamin określa organizację, tryb pracy i zadania Jury Konkursu "Gdyński Biznesplan 2017", zgodnie  

z Regulaminem Konkursu. 

 

§ 2 

1. Skład Jury Konkursu powołuje Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia. 

2. Jury Konkursu tworzą: Przewodniczący Jury oraz członkowie - przedstawiciele firm i instytucji  

z otoczenia biznesu i lokalnego rynku pracy, przedstawiciele trójmiejskich uczelni oraz instytucji 

finansowych i bankowych. 

3. Skład Jury Konkursu jest jawny. 

4. Członkowie Jury Konkursu zobowiązani są zapoznać się i przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz 

Regulaminu Konkursu "Gdyński Biznesplan 2017". 

5. Członkowie Jury uczestniczą w jego pracach bezpłatnie i na równych zasadach. 

6. Decyzje Jury Konkursu będą podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W razie 

równowagi głosów, głos Przewodniczącego Jury ma znaczenie decydujące. Każdy członek Jury Konkursu 

dysponuje jednym głosem. 

7. Obrady Jury Konkursu są poufne i protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego 

Jury Konkursu. Pracami Jury kieruje Przewodniczący, który odpowiedzialny jest również za prowadzenie 

posiedzeń Jury. 

8. Jury Konkursu powinno wstrzymać się od kontaktów z uczestnikami Konkursu. Do rozstrzygnięcia 

Konkursu Jury jest zobowiązane do nie ujawniania swych opinii o uczestnikach. 

9. Obowiązkiem każdego członka Jury jest wysłuchanie i ocena wszystkich autorów finałowych 

biznesplanów w III etapie Konkursu oraz udział w posiedzeniach Jury. 

10. Oceny autorów finałowych biznesplanów będą traktowane jako poufne do rozstrzygnięcia Konkursu 

podczas Gali Finałowej. 

 

§ 3 

1. Konkurs "Gdyński Biznesplan 2017" jest przeprowadzany w 3 kategoriach i w 3 etapach, zgodnie  

z Regulaminem Konkursu: 

1) wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego - I etap 

2) napisanie i złożenie gotowego biznesplanu - II etap 

3) wyłonienie finalistów i laureatów Konkursu - III etap. 

2. Złożone gotowe biznesplany w poszczególnych kategoriach Konkursu zostaną przedstawione do oceny 

członkom Jury, zgodnie z wyborem kategorii, w której będą oceniać prace konkursowe. Podział Jury na 

poszczególne kategorie Konkursu nastąpi na pierwszym posiedzeniu Jury. 

3. Każdy członek Jury Konkursu ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi biznesplanami złożonymi w 

wybranej kategorii, w której będzie oceniał gotowe pomysły na biznes. Każdy członek Jury wypełnia 

Karty Oceny Biznesplanu w swojej kategorii, stanowiących Załączniki do niniejszego Regulaminu. 

4. Po wypełnieniu Karty Oceny Biznesplanu, każdy członek Jury ma obowiązek ją podpisać  

i przekazać Przewodniczącemu Jury na kolejnym posiedzeniu. 

5. Na podstawie wypełnionych Kart Oceny Biznesplanu zostaną wybrani finaliści Konkursu, maksymalnie 5 

prac w każdej kategorii Konkursu. Każdy członek Jury ma prawo zgłosić do finału 1 biznesplan lub też 

może wstrzymać się od głosu. W przypadku większej, niż 5, liczby zgłoszonych do finału prac w każdej 

kategorii Konkursu, decydujący głos o wyborze ma Przewodniczący Jury. Przewodniczący Jury ma prawo 

do zwiększenia ilości złożonych biznesplanów przechodzących do finału, w każdej kategorii Konkursu. 

6. Ocena Jury Konkursu, który z biznesplanów zasługuje na przejście do finałowego etapu należy wyłącznie 

do członków Jury i jest wiążąca dla wszystkich uczestników Konkursu. Powyższa ocena jest ostateczna i 

nie służy od niej żaden środek odwoławczy.  

7. Wypełniona i podpisana przez członka Jury Karta Oceny Biznesplanu nie jest tajna i może zostać 

przekazana autorowi biznesplanu, który nie zakwalifikował się do finału Konkursu. 



8. Kopie finałowych biznesplanów zostaną przekazane wszystkim członkom Jury Konkursu, niezależnie od 

kategorii, w której oceniali biznesplany.  

9. Na kolejnym posiedzeniu Jury spotka się z autorami finałowych biznesplanów i oceni złożone prace na 

podstawie następujących kryteriów: 

1) motywacja autora biznesplanu do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej 

2) umiejętność wyeksponowania zalet przedsięwzięcia wyróżniających działalność na rynku -  

w przypadku kategorii Innowacyjne rozwiązania i technologie - umiejętność potwierdzenia 

innowacyjności pomysłu 

3) umiejętność wyeksponowania możliwości wdrożenia i realizacji przedsięwzięcia 

4) umiejętność wskazania konkurencji 

5) stan przygotowań do podjęcia własnej działalności gospodarczej bądź rozwinięcia już istniejącej. 

10. Na podstawie przeprowadzonych rozmów z autorami finałowych biznesplanów, Jury wyłania 

zwycięzców w każdej kategorii Konkursu. Każdy członek Jury ma prawo zgłosić tylko 1 kandydata na 

zwycięzcę w ocenianej przez siebie kategorii Konkursu. W razie równowagi głosów, głos 

Przewodniczącego Jury ma znaczenie decydujące. 

11. Jury ma prawo do podjęcia decyzji o przeniesieniu złożonego biznesplanu pomiędzy kategoriami. 

12. Jury ma prawo przyznać dodatkowe nagrody w postaci wyróżnień w każdej kategorii Konkursu. 

13. Decyzja Jury Konkursu o wyłonieniu zwycięzców w każdej kategorii Konkursu i przyznaniu nagród jest 

wiążąca i nie służy od niej żaden środek odwoławczy.  

14. Rozstrzygnięcie Konkursu "Gdyński Biznesplan 2017" i ogłoszenie zwycięzców nastąpi podczas Gali 

Finałowej Konkursu. Do czasu ogłoszenia wyników Konkursu Przewodniczący Jury, wszyscy członkowie 

Jury i osoby uczestniczące w posiedzeniach Jury nie mogą ujawniać osobom trzecim wyników Konkursu. 

15. Decyzje Jury muszą być zgodne z ogólnymi założeniami i Regulaminem Konkursu. 

 


