REGULAMIN KONKURSU
„MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU 2007”
1. Organizatorem konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2007 jest Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
z siedzibą w Warszawie przy ul. R. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa.
2. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs o tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku 2007
organizowany w Polsce, zwany dalej konkursem.
3. Kandydatami mogą być mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą udokumentowaną działalność gospodarczą
od co najmniej roku (od 1 czerwca 2006), w kategorii BEGINNERS przedsiębiorcy dopiero rozwijający się,
którzy nie ukończyli 32 roku Ŝycia, bez względu na termin rozpoczęcia przez nich działalności gospodarczej
natomiast w kategorii MIKRO najmniejsi mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniają nie więcej niŜ 3 pracowników,
a ich dochód nie przekroczył 500 000 zł w roku poprzedzającym przystąpienie do konkursu.
4. W ramach konkursu instytucje wspierające mikroprzedsiębiorczość i zrzeszające mikroprzedsiębiorców nominują
kandydatów do tytułu Mikroprzedsiębiorcy Roku 2007.
5. Mikroprzedsiębiorca w myśl. Art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej to przedsiębiorca,
który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał rocznie, średnio mniej niŜ 10
pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych nie przekraczający 2 mln. euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego
z tych 2 lat nie przekraczały równowartości w złotych 2 mln. euro.
6. W konkursie przyznawane są nagrody:
a) Tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku 2007 (wyłoniony spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń), w wysokości:
30 000 zł w tym 8 000 zł z przeznaczeniem na pakiet promocyjny mikroprzedsiębiorstwa (materiały
promocyjne firmy, reklama w mediach etc.), oraz prawo do uŜywania tytułu „Mikroprzedsiębiorca Roku
2007”
b) W kategorii GŁÓWNEJ trzy wyróŜnienia w grupach: USŁUGI, HANDEL, PRODUKCJA w wysokości:
15 000 zł kaŜda z przeznaczeniem na (do wyboru): szkolenia podnoszące kwalifikacje, sprzęt umoŜliwiający
rozwój mikroprzedsiębiorstwa, pakiet promocyjny
c) W kategorii BEGINERS, w grupach: USŁUGI, HANDEL, PRODUKCJA w wysokości:
10 000 zł kaŜda z przeznaczeniem na (do wyboru): szkolenia podnoszące kwalifikacje, sprzęt umoŜliwiający
rozwój mikroprzedsiębiorstwa, pakiet promocyjny
d) W kategorii MIKRO przyznane zostanie jedno wyróŜnienie w wysokości: 8 000 zł z przeznaczeniem
na (do wyboru): szkolenia podnoszące kwalifikacje, sprzęt umoŜliwiający rozwój mikroprzedsiębiorstwa,
pakiet promocyjny
e) Ponadto wszyscy nagrodzeni mikroprzedsiębiorcy wezmą udział w szkoleniu, którego łączna wartość wynosi
27 000 zł
7. Kwoty nagród wskazanych w punkcie 6 są kwotami brutto. Zwycięzcy są zobowiązani do uiszczenia podatku
dochodowego od powyŜszych kwot zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
8. Zwycięzcy konkursu, oraz zwycięzcom wszystkich kategorii zostaną zwrócone koszty przejazdu
na uroczystość finałową.
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9. Nagrody przyznaje Kapituła Konkursu złoŜona z ekspertów w dziedzinie przedsiębiorczości i gospodarki.
10. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo
ewentualnej zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu lub nie przyznania nagród.
11. Przystępując do konkursu kandydat oświadcza, Ŝe zgadza się na nominowanie swojej kandydatury
przez instytucję nominującą.
12. Przystępując do konkursu kandydat zgadza się na przechowywanie i wykorzystywanie na potrzeby konkursu,
danych osobowych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r.
o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.
13. Zgłoszenia z dopiskiem „Mikroprzedsiębiorca Roku 2007” naleŜy przesłać w dwóch kopiach na adres: Fundacja
Kronenberga, ul. R. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa, lub na adres e-mail: mikro@kronenberg.org.pl.
Nie naleŜy przesyłać zgłoszeń jednocześnie pocztą tradycyjną i elektroniczną.
14. Kandydatury będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem instytucji nominujących i na oryginalnym formularzu
organizatora (równieŜ w wersji elektronicznej) wypełnionym zgodnie z załączoną instrukcją.
15. Termin składania zgłoszeń upływa 27 października 2007 roku (decyduje data stempla pocztowego).
16. Termin uroczystego zakończenia konkursu „Mikroprzedsiębiorca Roku 2007” zostanie podany na stronie
www.kronenberg.org.pl.
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