Действие,
съфинансирано от
Европейската комисия
СДРУЖЕНИЕ „ДОБРУДЖАНСКО АГРАРНО И БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ“ /ДАБУ/

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ:

ОСП за устойчив растеж: Мисията възможна
Оптимизиране на екологичната устойчивост и икономическата жизнеспособност на селското
стопанство чрез прилагането на ОСП в българо-румънския трансграничен регион
Договор № AGRI-2016-0198

Сдружение Добруджанско Аграрно и Бизнес училище /ДАБУ/ и
Висше училище по мениджмънт – Варна
организират

ОНЛАЙН СЪСТЕЗАНИЕ
за НАЙ-ДОБЪР БИЗНЕС ПЛАН
в областта на устойчивото земеделие
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В състезанието могат да участват: млади хора, студенти, ученици и други
заинтересовани лица от трансграничния регион България-Румъния.
Целевия регион обхваща следните административни области, съответно:
- за България – областите: Добрич, Варна, Силистра, Шумен, Разград,
Търговище, Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана, Видин;
- за Румъния – областите: Констанца, Калараш, Джурджо, Телеорман, Олт,
Долж, Мехединти, Илфов, Крайова/.
Целта на състезанието е:
- да провокира младите хора от трансграничния район да генерират нови идеи
за развитие на бизнес, свързани със селските райони;
- да стимулира предприемаческата нагласа на младите и да ги насърчи да
демонстрират активно поведение;
- да привлече и ангажира вниманието на младите хора към рационално
използване на природните ресурси и устойчивото развитие;
- да промотира новите аспекти на Общата селскостопанска политика (ОСП) на
Европейския съюз за новия програмен период 2014 – 2020 г.
Бизнес планът може да обхваща всички отрасли на земеделието, допустими за
подпомагане чрез мерките и инструментите на Програмата за развитие на
селските райони 2014 – 2020, в т.ч.: животновъдство, растениевъдство, горско
стопанство и
Представените бизнес планове трябва да са насочени към разработване на бизнес
идеи, отговарящи на приоритетите, залегнали в новата ОСП за периода
2014 – 2020 г.

Всеки участник в състезанието може да участва само с един бизнес план. Бизнес
планът се подава изцяло на български/румънски език.
Разработките следва да бъдат оформени и подадени изцяло по електронен път. За
да бъдат улеснени участниците в процеса на разработване на идеите и с оглед
обективност на оценяването, е разработен електронен ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ
в онлайн състезание. Формулярът може да бъде изтеглен от интернет страницата
на кампанията и има препоръчителен характер (не е задължителен като форма),
като оценителите ще следят за пълнотата и съдържанието на разработката в
съответствие с поставените критерии за оценка.
Бизнес планът може да се разработва индивидуално от участниците или от екип
до трима души. Разработките следва да бъдат представени единствено по
електронен път във формати: .doc/.docx (MS Word), .xls/.xlsx (Еxcel) (за
финансови таблици) или .pdf.
Бизнес плановете следва да изпращате на електронната поща на кампанията:
agroinfo.project@gmail.com най-късно до 30.12.2016 г.
Период на провеждане на състезанието:
01.11.2016 г. - 30.12.2016 г.
Краен срок за участие:
23:00 часа на 30.12.2016 г.
Критерии за оценка:

Критерии за оценка
Жизнеспособност на бизнеса:

-

-

реалистичност на бизнес идеята;
бизнес стратегия и ценности;
стратегия за маркетинг и продажби
/възможности за пазарна реализация на
продукта (стоката/услугата)/;
финансова обосновка /продажби, печалба,
рентабилност/
принос към опазване околната среда и
природните ресурси и устойчивост на бизнеса

БРОЙ ТОЧКИ
ДО 70 т.
- 15 т.
- 15 т.

-

15 т.

-

15 т.
10 т.

Обхват (пълнота) и структура на бизнес плана:
ДО 20 т.
Иновативност на бизнеса, оригиналност на бизнес
ДО 10 т.
идеята и устойчивост на бизнеса
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ:
100

Класиране:
Максималната оценка - 100 точки.

Класирането ще се извърши от експертно жури, съставено от представители на
бизнеса, изследователски и научни звена, университети, местната и регионална
администрация според получената оценка (общ брой точки).
Оповестяване и разпространение на резултатите:
Десетте бизнес плана от България и Румъния, събрали най-голям брой точки, ще
бъдат оповестени на 09.01.2017 г. във Facebook страницата на проекта /ОСП за
устойчив растеж/ и на интернет страницата на кампанията - http://agroinfo.dabuedu.org/.
Авторите на отличените 10 най-добри бизнес предложения от България и Румъния
ще бъдат поканени да участват в публично събитие, което ще се проведе през
месец януари 2017 г. в град Варна, в рамките на което ще представят своите
идеи. Организаторите ще покрият разноските във връзка с тяхното участие
(настаняване, изхранване, транспорт).
Събитието ще популяризира най-интересните, креативни и иновативни идеи, не
само пред присъстващите медии и публика, а също така ще бъде предавано на
живо в интернет чрез live-stream.
Награди:
Класираните 10 най-добри предложения за бизнес план ще бъдат отличени с
грамоти, а всички участници в състезанието ще получат сертификат за участие.
Авторът на един от отличените като най-добри бизнес планове ще получи
възможност за безплатна консултация от представител на Националната
служба за съвети в земеделието за оформяне на идеята като реален проект за
финансиране по конкретна мярка от Програмата за развитие на селските райони
2014 - 2020.
Друг отличен кандидат ще получи безплатна консултация по отношение на
възможностите за финансиране на бизнес идеята чрез подходящи банкови
инструменти.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
СДРУЖЕНИЕ „ДОБРУДЖАНСКО АГРАРНО И БИЗНЕС
УЧИЛИЩЕ“ /ДАБУ/
тел.: +359 58 655 626, факс: + 359 58 605 760,
е-mail: agroinfo.project@gmail.com
Интернет страница на кампанията: http://agroinfo.dabu-edu.org/

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази
комуникация отразява единствено мнението на автора и Европейската
комисия не отговаря за съдържанието на информацията.

