-Ideakilpailu

Haetaan
ideoita uuteen
yritystoimintaan
lestijokilaaksossa

Ideat on toimitettava
28.7.2017 mennessä.

PARHAALLE IDEALLE 1500€ STIPENDI JA
KAHDELLE SEURAAVALLE 750€ STIPENDI.
Elinkeinoministeri Mika Lintilä jakaa palkinnot lauantaina
2.9.2017 klo 13 Kannuksen valtuustosalissa.
Kilpailun järjestävät Kannuksen ja Toholammin yrittäjäyhdistykset Lestijokilaakso
Eläväksi-hankkeen yhteydessä. Hankġġ
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IDEASI ON TÄRKEÄ! TULE MUKAAN JA VAIKUTA!
Lataa säännöt osoitteesta:
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VIRTAA! – Ideakilpailun säännöt
Kilpailun kuvaus
Kilpailulla haetaan toteuttamiskelpoisia yritysideoita, joiden pohjalta
Lestijokilaakson alueelle voisi syntyä uusia yrityksiä, uutta
palvelutoimintaa ja/tai uutta tuotannollista toimintaa.
Kilpailun suojelijana toimiii Elinkeinoministeri Mika Lintilä.
1. Kilpailuaika
Kilpailu alkaa 11.5.2017 ja päättyy palkintojen jakoon
2.9.2017
Kilpailuehdotuksen on oltava palautettuna sähköpostitse 28.7.2017
mennessä osoitteella ideakilpailu@yrittajat.fi
Elinkeinoministeri Mika Lintilä jakaa palkinnot Kannuksen
kaupungintalolla 2.9.2017 klo 13-14.
2. Vaatimukset
Idean avulla hyödynnetään Lestijokilaakson olemassa olevia resursseja,
struktuuria sekä ympäristöä ja/tai luodaan sellaisten palveluiden ja/tai
tavaroiden tuotantoa, joita nyt hankitaan alueen ulkopuolelta.
Esimerkkejä asioista:
Vajaakäytöllä olevat rakennukset, Luonto, Luonnonvarat, Maatalous,
Metsätalous, Biotalous, Kierrätysasiat, Kiertotalous, Ihmiset, Työvoima,
Liikenneväylät, Joki, Rata, Tietoliikenne, Digitalisaatio, Vanhustenhoito,
Kotipalvelut...
Sisältö
Yritysidean kuvauksen on käsiteltävä ja kuvattava seuraavat neljä
asiakokonaisuutta:
1. Mitä palvelua ja/tai tuotetta ideasi koskee?
Vastaa kysymyksiin Mitä tehdään, Mikä on tuote tai palvelu, Mitä sen
ostaja saa?
2. Kenelle palvelu ja/tai tuote on tarkoitettu?
Kuvaa millainen on Asiakaskohderyhmä!
3. Miten tuote ja/tai palvelu toteutetaan?

Kuvaa tuotteen tai palvelun tuottamisen menetelmä, tapa toimia ja
miten tuotteen tai palvelun hinta muodostuu?
4. Miksi asiakas sen ostaisi?
Kuvaile Mitkä ovat kilpailuedut ja kilpailutekijät?
Lisäksi, on esitettävä – kysy tarvittaessa apua - hahmotelma siitä, että
miten toiminta aloitetaan ja miten markkinointi ja myynti ajatellaan
tehtävän. Sähköposti ideakilpailu@yrittajat.fi ottaa vastaan kysymyksiä
ja antaa neuvoja.
Idean ei tarvitse olla sellaisenaan suoraan toteutettavissa, vaan sitä
voidaan tarvittaessa kehittää ja muokata sen toimesta, kuka sillä alkaa
liiketoimintaa tekemään.
3. Ideoiden esittäminen
Idean esittämismuoto on vapaa, kunhan esitys sisältää vaaditut asiat ja
ehdotukset ovat suomenkielisiä.
Ehdotuksen tulee sisältää osallistujan/osallistujien (jos ryhmä) koko nimi,
postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Kilpailuideat toimitetaan 28.7.2017 mennessä sähköpostiosoitteeseen
ideakilpailu@yrittajat.fi
Tuomaristo kutsuu noin 10 kiinnostavimman idean esittäjää tai hänen
edustajaansa tulemaan esittelemään idean tuomaristolle Kannuksessa.
Kutsu ilmoitetaan henkilökohtaisesti 18.8.2017.
4. Arvostelukriteerit ja valinta
Tuomaristo arvioi ehdotuksia ja painottaa seuraavia kriteereitä parhaaksi
katsomallaan tavalla ja arvioi ideaa kokonaisuutena kriteerien valossa:
Innovatiivisuus, Toteuttamiskelpoisuus, Soveltuvuus, Taloudelliset
perusteet
Tuomaristo valitsee palkinnonsaajat 25.8.2017 mennessä. Valinnasta
ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kolmen parhaan sijoitus kilpailussa
ilmoitetaan palkintotilaisuudessa.

5. Osallistumisoikeus
Kilpailu on avoin kaikille ihmisille, jotka jättävät ehdotuksen näiden
sääntöjen ja kilpailua koskevien muiden ohjeiden mukaisesti. Osallistua
voi joko yksilönä tai useamman hengen ryhmänä, mutta yksi henkilö
edustaen koko ryhmää. Oppilaitosten ja yhteisöjen osallistumista
erityisesti kannustetaan.

6. Yrittäjäyhdistyksen neuvonta ja tuki
Yrittäjäyhdistykset antavat sähköpostitse apua ja neuvoja idean
laatimisessa ja hahmottelemisessa, sekä voittajille ilmaista
henkilökohtaista mentorointia yritystoiminnan käynnistämisessä.
Kysymykset on lähetettävä sähköpostiin ideakilpailu@yrittajat.fi
7. Palkinnot
Voittajille annetaan Yrittäjäyhdistyksen stipendit yritystoiminnan
aloittamista varten.
Stipendien rahamäärä on 1500 euroa voittajalle ja 750 euroa kahdelle
seuraavaksi parhaalle.
Stipendi ei ole veronalaista tuloa, mutta järjestäjä ei mitenkään vastaa
stipenditulon mahdollisista vero- tai muista vaikutuksista stipendin
saajalle.
8. Oikeudet ideaan
Kannuksen ja Toholammin Yrittäjäyhdistykset kilpailun järjestäjänä
pidättävät kaikki oikeudet ideoihin, kunnes niille on päätetty perustaa
yritystoiminta. Yhdistykset osoittavat idean valitsemalleen taholle
toteutettavaksi, mikäli idealle ei ole perustettu yritystoimintaa
Lestijokilaakson alueella 12 kk kuluessa ideakilpailun päättymisestä.
Lähettämällä ideansa kilpailuun osallistujat vastaavat ja sitoutuvat siihen,
että kilpailuun toimitetut ideat eivät sisällä tai loukkaa kenenkään
kolmannen tahon tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia ja että
kilpailuun osallistuja voi luovuttaa näissä säännöissä kuvatut oikeudet
kilpailun järjestäjille.

