
.г.

||олоэкення
про проведення конкурсу <Б!знес-!н1ц|атива>

серед унн!в 9-10 клас!в

1. зАгАльн1 положвнн'1

1' 1' |{оло>кення е основним докуиентом, який визначас умови' орган1зац1то тапорядок проведення 1{онкурсу <Б|знес-|н|ц|атива> (дал1 1{онкурс) середзагальноосв1тн1х навчальних заклад1в 3апор|зького рег{ону.
1'2' 1(онкурс проводиться <1]ентром 1нновац|йного п1дприсмництва та м1сцевого

розвитку к]у1Ф{ спРАвА), що функц1онус набаз] факультету менеджменту 3апор!зького
:1у1т:1"" ун|верситету у рамках реал|зац1т основного завдання розвиткуп1дприемницьких навичок молод1 та профор|ентац1йних заход|в.

2. мвтА й знвдання конкуРсу
2'1' \:1ета 1{онкурсу розвиток п|дприемницько| |н{ц1ативи серед молод1.Актив|зац|я утн1всько| молод1 щодо п|двищення р|вня ![ б|знес-осв{ти' сприяння

формуванн}о активно] життево? позиц!| на розвиток }кра|ни та 3апор1зького рег{ону.2'2' 3ав дання 1{онкурсу :

- стимултовати активн1сть молод| у продукуванн1 та подаль1шому практичному
вт1ленн1 б1знес-!дей;

- слрияти активн1й унаст1 молод1 у вир1тпенн1 соц1ально-економ1чних питань3апор1зького рег1ону.

3.умови пРоввдвн}#1 конкуРсу
3'1' у 1{онкурс1 можуть брати участь унн| 9-10 клас1в заг€ш{ьноосв|тн|х навчальнихзаклад{в 3апор1зького рег1ону.
3.2.11а 1{онкурс приймасться робота, яка м1стить наступн1 розд|ли:_ опис б1знес-|де|;
- доол|дження ринку (бажано);
- ог{ис конкурентних переваг продукту (послуги);
- виробнинийллан;
- |1лан ф!нансування б1знесу (умовний).
3.3. [ля унаст1 в (онкурс| необх1дно:
} терм1н з 23'03'2015 по 01'04.20\5 року над|слати матер|али на (онкурс (!ив.пункт 5) на електронну адреоу 6шэ1пезз_1ппоуат1ой*&п@ш[г.пе1.

4. кРитвР1т оцтнки Б1знвс_1н1ц1Атив

4.1. (ритер1ями оц1нки конкурсних роб|т с:
- реатьн|сть впровадження |де|;
- актуальн|сть 1 затребуван|сть п|дприемницько| |де|;
- лог|чн1сть' повнота та як|сть викладу матер|алу, в1дсутн1сть зайво| |нформац1?;



- розум|ння п1дход1в ф|нансового та |нвестиц1йного анал|зу;
- сусп1льна корисн1сть б1знес-1де|;
4.2. |/|аксиматтьний бал за ко}кним критер|ем в1дбору _ 10 бал|в.

5. вимоги до оФоРмлвнн'{ мАтвР1Ал1в нА конкуРс

5.1. !о унаст1 у (онкурс| необх1дно представити так1 документи:
- заявку на участь у 1{онкурс| (!одаток 1)
- опис б1знес-|де| (до 10 стор1нок друкованого тексту).
5.2. Бимоги до оформлення роботи: розм|р стор1нки А4, формат \45 $/ог6, тшрифт

тексту - 11гпев \етт &огпап; кегель _ 14; |нтервал - 1,5; поля .й'р1"."' л|ворут, ,.р*,.,
нижне - 2 см, праворуч - 1,5 см; абзацний в1дступ _ 1,25 см; вйр|вн}овання тексту по
тпирин1.

5.3. 3аявку та роботу |{адоилати на електронну по1пту центру на попередн|й розглядконкурсно| ком1с|] у встановлений терм|н (!ив. пункт 4).

6. поРядок пРоввдвння конкуРсу

6.1. 1{онкурс проводиться в три етапи:
6.1.1. [{ертший етап п|дготовчий (з 2 кв|тня по 4 кв1тня20]^5 року) вклточа€:
- надання учасник€}ми конкур оних док1ълент|в ;- проведення техн1чно| експертизи (роботи, що не задовольня}оть

о ф ормлення матер|ал |в, наданих на (онкур", й|д'',,'оть ся).
6'1.2. [ругий етап заочний (з 7 кв1тня по 10 кв1тня 2015 року). (онкуроно}о

ком1с|ето г|роводиться заочна експертиза конкурсних роб|т, за результатами якот
формуеться сг1исок уяасник1в, допущених до третього етапу 1{'''.ур",'}о в1дбору.

6.1.з. 1рет1й етап очний (25 кв1тня 20\5) - захист г{асниками 1{онкурсних роб1т(електронна презентац1я б|знес-1дей не передбанена).
6.2. |1еремох<ц1 визнана}оться за результ атами третього етапу конкурсу.

7. п1дввдвння п1дсумк1в конкуРсу

7'1' 3а результатами третього етапу 1{онкурсу конкурсна ком|с1я формус список
шеремоя<ц|в 1{онкурсу, який затвердх{усться протоколом зас11ання конкурсно| ком1с||.

7 '2' |1ереможц1 третього туру 1{онкурсу нагороджу}оться дипломам и та призами.
7'3' |7|оля завер1пення 1{онкурсу плануетьоя проведення одноденного навчального

трен1нгу <Фснови б1знес-планування) набаз|3Б} для во1х унасник|в Ёонкурсу.

(оординатор 1]ентру 1нновац|йного п
та м|сцевого розвитку к1!1Ф! спРА
А.€.Ё.' доцент -|{.й.Б1хар|на

вимогам до



{одаток 1

зАявкА
на участь у (онкурс! <<Б!знес_!н!ц|атива>>

серед уян1в 9-10 клас1в

[. Автор(и) б1знес-|де]

{ата народх{ення

(онтактний телефон

\:1|сце навчання

е-гпа11

2.|ема б1знес-!де|'

4. [ата подання за'{вки


