Laureaci konkursu "Gdyński Biznesplan"
2016
Znamy zwycięzców XIV edycji konkursu Gdyński Biznesplan. W finale rywalizowało ze
sobą 15 pomysłów, wyłonionych spośród 506 tegorocznych zgłoszeń. Jury wybrało
laureatów w trzech kategoriach: Open, Innowacyjne Rozwiązania i Technologie oraz
Przedsiębiorczy Student. Przyznane zostały również dodatkowe wyróżnienia.

Zwycięzcy Konkursu Gdyński Biznesplan 2016:
Kategoria Open:
I miejsce: SCUBAPHONE, badania i technologie podwodne - Łukasz Nowak, Adam Zieliński
Wyróżnienie: EMBRO Create Yourself - Bartłomiej Bucholc, Michał Kowalewski
Kategoria Innowacyjne technologie i rozwiązania:
I miejsce: KorMagFen, Odbojnice Elektromagnetyczne - Maciej Korzonek
Wyróżnienie: Skytech, autonomiczne systemy sterowania dronami - Marcin Cięszczyk
Kategoria Przedsiębiorczy Student:
I miejsce: Baltica Cicycles - Jakub Polakowski
Nagroda specjalna: FIRELLIGENT.PL, Innowacyjny System Pirotechniczny - Bartosz
Ambrożkiewicz
Laureaci otrzymali szereg nagród rzeczowych i usług ułatwiających rozpoczęcie własnego
biznesu, m.in.: nagrody finansowe po 15 000 zł, sprzęt komputerowy wysokiej klasy, nieodpłatny
udział w podyplomowych studiach menedżerskich, kurs językowy, bezpłatne roczne
prowadzenie firmowego rachunku bankowego, hosting strony internetowej przez 2 lata,
darmową roczną obsługę księgowo-prawną, porady ekspertów, rekomendacje oraz promocję
nagrodzonych projektów.

Idea konkursu „Gdyński Biznesplan" polega na umożliwieniu realizacji pomysłów biznesowych
przez ludzi, którzy nie mają doświadczenia na tym polu. Jest adresowany zarówno do osób
młodych, jak i dojrzałych, pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą na terenie
Gdyni, a także rozszerzyć o nowe kierunki działania już prosperującą firmę. Organizatorzy
konkursu starają się dotrzeć przede wszystkim do osób nieprowadzących jeszcze działalności
gospodarczej lub działających na rynku mikro i małych przedsiębiorstw, którym brakuje zaplecza
(środków finansowych, lokalu, know-how).

W trakcie trwania konkursu wszyscy uczestnicy przechodzą szereg szkoleń nt. prawidłowej
konstrukcji biznesplanów oraz zakładania działalności gospodarczej. Organizowane są także
spotkania z ekspertami w dziedzinie marketingu, księgowości czy prawa.
W dotychczasowych, czternastu edycjach konkursu wzięło udział kilka tysięcy osób. Wielu
laureatów założyło własne firmy, które prężnie działają i dynamicznie się rozwijają.
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