
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„SAJÁT LÁBON” VÁLLALKOZÁSTERVEZÉSI VETÉLKEDŐ

SZAKMAI VÉGZETTSÉGET SZERZŐ FIATALOK SZÁMÁRA

A  Baranya  Megyei  Kormányhivatal a  TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001  Foglalkoztatási  szövetkezés

Baranya  felzárkózásáért  2020 projekt  keretében  vállalkozástervezési  vetélkedőt  hirdet a  Baranya

megyében található középfokú oktatási intézményekben a 2018/2019-es vagy a 2019/2020-as tanévben

végzettséget szerző fiatalok részére, vállalkozások működtetésének megtervezésére.

A résztvevők köre:

Baranya megyei gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák idén vagy jövőre végzős

tanulóiból álló 3 fős csapatok, 1 fő általuk választott segítő tanárral.

Meghosszabbított beadási határidő: 2019. április 30. (kedd) 16.00

A pályamunka beadásának módja:

Az  elkészített  üzleti  tervet  a  felhívás  mellékletét  képező  „Üzleti  terv”  formanyomtatványon,  kizárólag

elektronikus úton, pdf-formátumban kell benyújtani a foglalkoztatas@baranya.gov.hu e-mail címre.

Kötelező tartalmi elemek:

A vállalkozás megtervezéséhez szükséges ötletet a dokumentáció részét képező „Üzleti terv” 

formanyomtatvány kitöltésével kell bemutatni a vetélkedőben résztvevő csapatoknak.

Segítő kérdések:

 Miért ezt a tevékenységi kört választották?

 Mit gondolnak, miért lenne igény a vállalkozás által kínált szolgáltatásra, termékre?

 Mire lenne szükség a vállalkozás beindításhoz?

 Milyen árbevételre számítanak?

 Milyen fejlődési lehetőséget látnak a leendő vállalkozásban?

 Milyen elképzelések mentén alakítanák ki a PR- és marketingtevékenységet?

Értékelés:

 A beérkezett üzleti terveket a megye jelentős gazdasági szereplőit képviselő, szakértői zsűri 

értékeli és rangsorolja. 

 A benyújtott pályaművek értékelése után, a zsűri által legjobbnak ítélt öt csapat kap lehetőséget 

arra, hogy írásban benyújtott pályamunkáját a zsűri előtt személyes prezentáció keretében is 

ismertesse. (A verseny ezen szakaszában a felkészítő tanár csak hallgatóként lehet jelen, 

közreműködőként már nem segítheti csapatát.) A személyes prezentáció időpontja: 2019. május 10.

 A prezentációt követően a zsűri tagjai értékelik a bemutatott üzleti tervet, és tanácsokat, 

javaslatokat adnak a vállalkozás esetleges sikeres megvalósításához. 

 A zsűri a pályamunkák végleges sorrendjét a második kör, azaz a vállalkozási ötlet személyes 

prezentációja után alakítja ki, és ez alapján hirdet végső eredményt.
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Eredményhirdetés, díjazás:

Az előzsűrizés során kiválasztott legjobb öt csapatnak személyesen is be kell mutatni ötletét a szakértő zsűri

előtt.

A személyes prezentáció és az azt követő ünnepélyes eredményhirdetés helyszíne és időpontja:

Pécs – 2019. május 10. (péntek) 09.00 órától 13.00 óráig

A díjazás a következő szerint történik:

 A legígéretesebbnek értékelt pályamunka készítői egy-egy tabletet kapnak.

 A 2-3. helyezést elért csapatok tagjait szintén értékes ajándékot (digitális eszközöket) vehetnek át.

 A 4-5. helyezést elért csapatokat és a felkészítő tanárokat is megjutalmazzuk.

Az előző pályázat eredményéről, illetve az akkori nyertesekről bővebb információ található a Baranya Megyei

Kormányhivatal  honlapján  (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/hirek/nyero-vallalkozasi-otleteket-

dijaztak).  Az  üzleti  tervhez  szükséges  formanyomtatvány  szintén  letölthető  a  kormányhivatali  honlapról

(www.bamkh.hu).

Baranya Megyei Kormányhivatal
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