„MOJA FIRMA – MÓJ STARTUP”
Konkurs im. prof. Stefana Mellera
dla startupów i młodych innowacyjnych firm studenckich i doktoranckich
REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs organizowany jest przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs skierowany jest do studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, którzy:
a) prowadzą innowacyjny startup (planują założenie firmy) lub
b) posiadają rejestrację swojej działalności nie dłużej niż 24 miesięcy (prowadzą
jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami w spółce cywilnej lub
są wspólnikami spółki kapitałowej spin-off UMK i posiadają w niej przynajmniej
20% udziałów)
zwani dalej „Uczestnikami”.
3. Celem konkursu jest promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności studentów i
doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
4. Termin trwania Konkursu: 20.01.2020 r. – 28.02.2020 r.
5. Konkurs składa się z dwóch etapów:
ETAP I: wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie
www.aip.umk.pl i przesłanie go wraz z prezentacją projektu do dnia 23 lutego 2020 r.
na adres aip@umk.pl , zgodnie z poniższą specyfikacją:
1. Format: Power Point
2. Długość prezentacji: 9 slajdów.
3. Prezentacja powinna składać się z następujących slajdów:
1. nazwa firmy/projektu
2. problem, który firma rozwiązuje
3. propozycja rozwiązania problemu – analiza produktu/wartości
4. analiza produktu/wartości c.d.
5. docelowa grupa klientów
6. analiza konkurencji
7. model biznesowy
8. zespół i kluczowi partnerzy
9. dane firmy oraz osoba kontaktowa

Obrady Jury odbędą się w dniach 24-26 lutego 2020 r.

Do II etapu Konkursu zostanie dopuszczonych 5 projektów.
ETAP II: prezentacja przez Uczestników swoich projektów, w formie: elevator pitch
w dniu 28 lutego 2020 r.
Uczestnicy wybrani do etapu II będą mieli za zadanie zaprezentować swój projekt
przed jurorami. Pitch będzie przedstawiany na podstawie Power Point z etapu I. Pitch
będzie ograniczony czasowo. Przydział czasu na jedną prezentację będzie wynosił 10
+ 10 minut (10 minut prezentacja + 10 minut dyskusja z Jury).
Po zakończeniu wszystkich prezentacji nastąpią obrady Jury, podczas których
wyłoniony zostanie jeden zwycięski projekt oraz przyznane zostaną dwa wyróżnienia.
6. W Konkursie przewidziana jest jedna główna nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł
oraz dwa wyróżnienia po 1.500 zł.
7. Oficjalne ogłoszenie zwycięzcy konkursu „MOJA FIRMA – MÓJ STARTUP” oraz
wręczenie nagrody głównej nastąpi podczas „Welconomy Forum in Torun”, które
odbędzie się w dniach 16-17 marca 2020 r.
8. Jury Konkursu składać się będzie z przedstawicieli Władz Uczelni, Organizatora oraz
przedstawicieli biznesu. Pełna lista jurorów zostanie podana na stronie www.aip.umk.pl
po 15.02.2020 r.
9. Decyzja jurorów Konkursu o przyznaniu nagrody głównej oraz wyróżnień jest
ostateczna.
10. Ocena złożonych Projektów odbywać się będzie na podstawie niżej podanych
kryteriów:
a) ocena formalna – termin wpłynięcia i kompletność dokumentów konkursowych
b) umiejętność wyeksponowania zalet projektu/firmy wyróżniających działalność na
rynku
c) umiejętność przedstawienia problemu, który projekt/firma rozwiązuje
d) umiejętność zainteresowania swoim pomysłem w bardzo krótkim czasie (II etap
konkursu).
11. Zwycięzcy Konkursu będą zobowiązani do przedstawienia Organizatorom pełnych
danych osobowych oraz numeru konta bankowego.
12. Nagroda główna w wysokości 5.000 zł oraz dwa wyróżnienia po 1.500 zł każde,
zostaną wypłacone laureatom na podane numery kont bankowych, w terminie do 30
kwietnia 2020 r.

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego
Konkursu oraz przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK na potrzeby jego zadań
statutowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
Dz. U. Nr 101 z 2002 r. , poz.926, z późn. zm.).
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adresem e-mail: karinap@umk.pl.

Załączniki:
1) Formularz zgłoszenia uczestnika w konkursie „MOJA FIRMA – MÓJ STARTUP”

