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PATRONI MEDIALNI: 

 
VI edycja Konkursu Młodzi w Łodzi – Mam Pomysł na Biznes 
 
 
Dlaczego Konkurs na biznesplan? 
 
W celu promocji przedsiębiorczych postaw wśród młodych ludzi, których chcemy zachęcić do wiązania 
swojej przyszłości z Łodzią. Uczestnikom oferujemy kompletny wachlarz usług potrzebnych do realizacji 
pomysłów biznesowych .   
 
 
Kto może wziąć udział? 
 
Młode osoby w wieku od 18 do 35 roku życia, które mają swój pomysł na biznes i chcą go realizować w 
Łodzi w tym studenci oraz początkujące firmy z Łodzi (działające nie dłużej niż 12 miesięcy). 
 
 
Co trzeba zrobić? 
 
 1 KROK 
Przedstawić swój pomysł biznesowy za pomocą formularza dostępnego na stronie www.mlodziwlodzi.pl 
do dnia 14 kwietnia br.  
Autorzy najlepszych prac, wyróżniających się  oryginalnością, indywidualnością pomysłu  
a także realną możliwością wdrożenia projektu na rynku lokalnym zostaną zaproszeni  
do II etapu konkursu. 
 
2 KROK 
Opracować profesjonalny biznesplan. Osoby potrzebujące wsparcia maja możliwość korzystania  
z przygotowanych dla nich  szkoleń i doradztwa indywidualnego z następujących tematów: 

 Tworzenie i zastosowanie biznesplanu 
 Sposoby rozliczenia podatkowego 
 

 3 KROK 
Złożyć swój biznesplan i zaprezentować projekt biznesowy przed  Kapitułą Konkursu. 
 
4 KROK 
Wygrać jedną z nagród i zrealizować swój pomysł !!!! 
 
Nagroda główna 

o 20.000 PLN dla laureata w kategorii „ogólna” 
o 20.000 PLN dla laureata w kategorii „studenci” 

 
 
 

http://www.mlodziwlodzi.pl/


 
 

PARTNERZY: 
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Nagrody fundowane przez Partnerów 

 4.000 PLN (sponsor: Accenture Services sp. z o.o.) 

 3 laptopy (sponsorzy: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., EGC Consulting Group Spółka 
Jawna, BDB AGOS sp. z o.o.) 

 4 tablety (sponsorzy: Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A., Łódzka Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A., NT Group Systemy Informatyczne sp. z o.o., Kancelaria Podatkowa Wiol) 

 Półrocza inkubacja firmy (sponsor: Technopark Łódź)  

 3 roczne obsługi księgowe dla firm oraz doradztwo podatkowe (sponsorzy: BDB AGOS sp. z o.o., 
Kancelaria Podatkowa Wiol) 

 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków UE (sponsor: MSR) 

 Roczna obsługa prawna firmy (sponsor: Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.) 

 Pakiet medialny w tym: osobiste konsultacje, wsparcie PR, opracowanie informacji prasowej o 
firmie jej dystrybucja (sponsor: 3PR Consulting Spółka Jawna) 

 2 identyfikacje wizualne firmy (sponsorzy: 6 Szpilek s.c., Mosqi.to )  

 2 urządzenia wielofunkcyjne (sponsor: INTERsoft sp. z o.o.) 

 2 programy Arkadia INTELLICAD (sponsor: INTERsoft sp. z o.o.) 

 Kurs księgowości I i II stopnia „Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych” (sponsor: 
CENTRUM  SZKOLENIA KSIĘGOWYCH) 

 Kurs „Księgowość Małej Firmy” (sponsor: CENTRUM  SZKOLENIA KSIĘGOWYCH) 

 Kurs „Specjalista ds. Kadr i Płac” (sponsor: CENTRUM  SZKOLENIA KSIĘGOWYCH) 

 2 bezpłatne roczne kursy języka angielskiego na wybranym poziomie (sponsor: szkoła British 
Centre)  

 
Terminy 
17.03 - ogłoszenie Konkursu 
14.04 - ostateczny termin zgłaszania wniosków na konkurs 
18.04 - ogłoszenie oceny wyników I etapu 
22.04 - 16.05 - szkolenia i doradztwo 
19.05 - ostateczny termin składania biznesplanów 
06.06 - kapituła Konkursu 
17.06 - ogłoszenie wyników konkursu oraz przyznanie nagród laureatom! 
 
Program Młodzi w Łodzi  
to także: stypendia, staże i praktyki , bezpłatne szkolenia pn. „Twoja kariera w Twoich rękach!”, karta rabatowa 
łódzkiego studenta oraz współpraca z organizacjami studenckimi w ramach udzielanych patronatów  programu 
Młodzi w Łodzi.  

 
Organizator konkursu 
Urząd Miasta Łodzi 
Departament Architektury i Rozwoju 
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy 
al. Politechniki 32, Łódź 93-590 tel. 42 638 47 00 
mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl 

mailto:mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl

