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REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE „REKINY BIZNESU” DLA OSÓB 
BEZROBOTNYCH , DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH, NIEPEŁNOSPRAWYCH, 

ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 
 

I. USTALENIA POCZĄTKOWE 
 
§1 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „Rekiny Biznesu” 
organizowanego w ramach projektu „Dębica - Małe Davos. Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości 2011 w powiecie dębickim”, realizowanym przez Stowarzyszenie Dębicki 
Klub Biznesu, dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 2011. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
a) Organizatorze konkursu, należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu 

(wpisanym do KRS pod nr 0000254477, mającym siedzibę w Dębicy, ul. Fabryczna 12,  
II piętro, pokój nr 16). 

b) Biurze projektu, należy przez to rozumieć siedzibę Organizatora konkursu tj. 39-200 
Dębica, ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16. 

c) Uczestniku projektu, należy przez to rozumieć osoby, które zostały zakwalifikowane do 
udziału w projekcie. 

d) Projekcie, należy przez to rozumieć projekt „Dębica - Małe Davos. Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości 2011 w powiecie dębickim” realizowany od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 
r. na terenie powiatu dębickiego. 

e) Konkursie, należy przez to rozumieć konkurs „Rekiny Biznesu” dla osób bezrobotnych, 
długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

f) FIO, należy przez to rozumieć Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
3. W szczególności Regulamin określa: informacje ogólne o konkursie, kryteria uczestnictwa  

w konkursie, procedury rekrutacji uczestników, sposób wyłonienia zwycięzcy, rezygnację  
z uczestnictwa w konkursie, postanowienia końcowe. 

 
II. INFORMACJE O KONKURSIE 

 
§2 

1. Konkurs jest realizowany w ramach Projektu „Dębica - Małe Davos. Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości 2011 w powiecie dębickim” na podstawie umowy zawartej przez 
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie 
w ramach FIO. 

2. Biuro Projektu (biuro Konkursu) znajduje się w siedzibie Organizatora konkursu tj., 39-200 
Dębica, ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16. 

3. Konkurs zakłada wyłonienie najlepszego pomysłu na biznesplan. 
4. Konkurs skierowany jest do: 

a) osób bezrobotnych (na dzień złożenia biznesplanu należy przedstawić zaświadczenie  
z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej)  

b) osób długotrwale bezrobotnych (na dzień złożenia biznesplanu należy przedstawić 
zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby długotrwale 



Dokumentacja projektu: „Dębica - Małe Davos. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2011 w powiecie dębickim” 
Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011 

 
 

 

 

 

Biuro projektu: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu  
ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16, 39-200 Dębica 

tel./fax: (14) 681 90 30 
internet: www.dkb.info.pl 

e-mail: poczta@dkb.info.pl 
 

bezrobotnej lub w przypadku nie możności uzyskania takiego zaświadczenia, należy 
podpisać stosowne oświadczenie) 

c) osób niepełnosprawnych - pracujących bądź bezrobotnych - (na dzień złożenia 
biznesplanu należy przedstawić kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności) 

d) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - pracujących bądź bezrobotnych - 
(na dzień złożenia biznesplanu należy podpisać stosowne oświadczenie) 

5. Celem Konkursu jest m.in.: promowanie i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej 
oraz dobrych praktyk w tym obszarze, udzielenie wsparcia finansowego osobom, które dzięki 
otrzymanej nagrodzie finansowej, będą miały możliwość wdrożenia w życie swojego biznes 
planu. 

6. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową w kwocie 10 000,00 zł1. 
7. Nagroda jest elementem realizacji działań założonych w biznesplanie, na stworzenie firmy. 
8. Zwycięzca otrzymując nagrodę finansową, działając na rzecz wzrostu przedsiębiorczości, 

zobowiąże się do utrzymania minimum przez 6 miesięcy, prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej. 

9. Uroczyste przekazanie nagrody dla zwycięzcy nastąpi podczas organizowanej w dniu 
18.11.2011 roku Gali Przedsiębiorczości z okazji obchodów Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości na terenie powiatu dębickiego. 

 
III. KRYTERIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
§3 

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która w dniu złożenia kompletu dokumentów, 
spełniała następujące kryteria: 

a) zamieszkuje i zameldowana jest na terenie powiatu dębickiego, 
b) posiada status osoby bezrobotnej lub długotrwale bezrobotnej lub niepełnosprawnej lub 

zagrożonej wykluczeniem społecznym, 
c) do 5 lat wstecz nie miała zarejestrowanej działalności gospodarczej, 
d) nie jest członkiem Organizatora konkursu - Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu. 

 
IV. PROCEDURY REKRUTACJI DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 
§4 

1. Dokumenty związane z rekrutacją i realizowanym Konkursem dostępne są w Biurze Projektu 
lub na stronie internetowej: www.dkb.info.pl, www.karierawdebicy.pl w zakładce: Światowy 
Tydzień Przedsiębiorczości 2011 >> dokumenty rekrutacyjne 

2. Rekrutacja do udziału w Konkursie prowadzona jest od 15.06.2011 roku do 31.10.2011 roku. 
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przedłużenia rekrutacji do Konkursu - wówczas 

stosownym komunikatem na stronie internetowej: www.dkb.info.pl poda to do wiadomości 
publicznej. 

4. Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć biznesplan na formularzu dostępnym w Biurze 
Projektu do dnia 31.10.2011 roku, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data 
wpływu do Biura projektu). Do biznesplanu należy również dołączyć: 

                                                           

1 Kwota zostanie pomniejszona o 10% na podstawie: „Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z artykułem 30, 
ustęp 1, punkt 2, ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych, podatkiem zryczałtowanym w wysokości 10% nagrody”. 
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a) w przypadku osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych - dokument potwierdzający 
posiadany status, 

b) w przypadku osób pracujących i będących jednocześnie osobą niepełnosprawną  
i zagrożoną wykluczeniem społecznym - zaświadczenie o zatrudnieniu, bądź dokument 
potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (wyciąg z KRS lub 
zaświadczenie o wpisie  do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub inny dokument), 

c) w przypadku osób niepełnosprawnych - dodatkowo kserokopię orzeczenia o 
niepełnosprawności,  

d) oświadczenie uczestnika o nie prowadzeniu innej działalności gospodarczej do 5 lat 
wstecz, 

e) oświadczenie uczestnika, że nie jest członkiem Organizatora konkursu. 
5. Każda osoba chcąca wziąć udział w Konkursie, powinna zapoznać się z niniejszym 

Regulaminem. 
6. W przypadku sytuacji wątpliwych, naruszających zasady przedstawione w niniejszym 

Regulaminie i innych mogących mieć wpływ na jego przebieg, decyzję ostateczną o przyjęciu 
do Konkursu podejmie Komisja Rekrutacyjna w której skład wchodzą członkowie zespołu 
realizującego Projekt oraz przedstawiciele Organizatora konkursu. 

7. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
 

V. SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY 
 
§5 

1. Wstępnej, formalnej oceny dokumentacji konkursowej dokonają pracownicy Biura Projektu, 
którzy następnie przekażą do oceny biznesplany komisji ekspertów. 

2. Do oceny biznesplanów zostanie powołanych 4 ekspertów, którzy spośród złożonych 
biznesplanów wybiorą 10 najlepszych. 

3. 10 najlepszych autorów biznesplanów zostanie zaproszonych na rozmowę z ekspertami, w celu 
szczegółowego przedstawienia koncepcji zawartej w biznesplanie - rozmowa ta zostanie 
przeprowadzona w dniu 17 listopada 2011 roku. 

4. Po zakończeniu rozmów, komisja wybierze 1 zwycięski wniosek, który otrzyma nagrodę 
finansową. 

5. Wyniki konkursu będą jawne i upublicznione na stronie internetowej Organizatora konkursu. 
6. Decyzja komisji ekspertów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

  
VI. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
§6 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie najpóźniej do 9 listopada 2011 roku. 
2. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie, uczestnik zobowiązany jest do złożenia 

pisemnego oświadczenia o rezygnacji. 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
§7 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2011 r. i obowiązuje do ostatniego dnia realizacji 
Projektu. 
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie 
trwania Projektu - zmiana ta zostanie opublikowana w formie komunikatu na stronie 
internetowej: www.dkb.info.pl oraz w Biurze projektu. 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, należy do Organizatora konkursu. 
4. Ogólny nadzór nad realizacją konkursu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane 

niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Koordynatora Projektu i Organizatora konkursu. 
5. Decyzje Koordynatora Projektu i Organizatora konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 


