Nagrody

Cel główny
Rozwijanie umiejętności i kompetencji
w zakresie przygotowania projektów
z obszarów: przedsiębiorczości, innowacji
społecznych i inicjatyw społecznych.

Adresaci
tt uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych,
tt uczniowie gimnazjum.

Cztery nagrody główne o wartości 1 500 zł
dla zespołu projektowego:
tt najlepszy projekt biznesowy w Świdnicy
tt najlepszy projekt biznesowy w Dzierżoniowie
tt najlepszy projekt społeczny w Świdnicy
tt najlepszy projekt społeczny w Dzierżoniowie
Atrakcyjne nagrody dla kolejnych projektów
Certyfikaty indywidualne dla wszystkich
uczestników

Termin realizacji
luty 2017 r. – czerwiec 2017 r.

Więcej informacji
na stronie internetowej

www.swidnica.spoleczna.pl/kmp
Organizatorzy:

I Kongres Młodzieży Przedsiębiorczej
Obszar tematyczny

tt przedsiębiorczość biznesowa,
tt inicjatywy i innowacje społeczne.
Konkurs adresowany jest do uczniów:

Profil odbiorcy

tt szkół ponadgimnazjalnych,
tt gimnazjum.
Kongres obejmujący następujące etapy:

Forma i etapy realizacji
wydarzenia

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Uroczysta Inauguracja
Rekrutacja szkół i zespołów projektowych
Warsztaty dla zespołów projektowych
Zadania na internetowej platformie edukacyjnej (Quiz, Case study)
Opracowanie projektów (biznes planów) i prezentacji multimedialnej
Ocena projektów (biznes planów)
Gala finałowa

Odbiorcy

Młodzież z powiatów: świdnickiego, dzierżoniowskiego.

Liczba osób
w zespole projektowym

3 osoby, w tym lider zespołu.

Sposób rekrutacji
uczestników

Przesłanie formularza zgłoszeniowego lub skanu potwierdzonego przez szkołę na
adres uczelni – Społecznej Akademii Nauk Wydziału Zamiejscowego w Świdnicy.

Miejsce realizacji

Sale organizatorów i partnerów przedsięwzięcia oraz platforma internetowa.

Partnerzy

Harmonogram

Kontakt:

tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt

Starosta Powiatu Świdnickiego
Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego
Prezydent Miasta Świdnica
Burmistrz Miasta Dzierżoniów
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie
Experts For Business Sp. z o.o.

3 marca 2017 r. godz. 11.00
- Spotkania inauguracyjne: Świdnica – Społeczna Akademia Nauk.
Do 15 marca 2017 r.
- Rekrutacja zespołów projektowych poprzez formularz zgłoszeniowy.
Czerwiec 2017 r.
- Gala Finałowa i rozdanie nagród.

kmp@spoleczna.pl
Społeczna Akademia Nauk
Wydział Zamiejscowy w Świdnicy
58 - 100 Świdnica, ul. Franciszkańska 7
tel. (74) 857 57 91; (74) 662 62 03
z dopiskiem „I Kongres Młodzieży Przedsiębiorczej”

