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Od 1997 roku niemiecki przedsiębiorca Albert Darboven przyznaje Darboven IDEE Grant –
nagrodę dla kobiet z innowacyjnymi pomysłami na biznes, które nie mają jeszcze firmy

lub prowadzą własne przedsiębiorstwo oparte na zgłoszonym pomyśle nie dłużej niż trzy lata.
Podstawą do oceny nadesłanych w terminie zgłoszeń jest stopień innowacyjności biznesu
zawierającego lub opierającego się o aspekty zrównoważonego rozwoju
(społeczne, ekologiczne lub ekonomiczne).
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Punktem wyjścia jest dobry pomysł.
Wszystko zaczęło się od idei wspierania kobiet z innowacyjnymi pomysłami, która narodziła się w gło-

wie Alberta Darbovena, prezesa rodzinnej firmy J.J. Darboven GmbH & CO. I tak w 1997 roku w Niemczech powstała IDEE-Förderpreis – inicjatywa, przy pomocy której niemiecki przedsiębiorca promuje
przedsiębiorczość i pomaga kobietom w realizacji pomysłów biznesowych. W 2006 roku konkurs pod
nazwą Darboven IDEE Grant został wdrożony również w Polsce. Obecnie odbywa się już VIII edycja
tego niezwykłego przedsięwzięcia.

Kreatywność osób zakładających firmy to jeden z najcenniejszych rodzajów kapitału społecznego.
„Znaczenie kobiet w biznesie z roku na rok rośnie. Mimo to Polki nadal napotykają wiele przeszkód,

chcąc zrealizować swoje innowacyjne pomysły biznesowe. Przez nasz program chcemy zwrócić uwagę
na fakt, że biznes nie jest jedynie męską domeną i zachęcić kobiety do kreatywnego działania na tym
polu.” - Albert Darboven.

„Szczególnie w trudnych ekonomicznie czasach potrzebujemy innowacyjnych koncepcji biznesowych, które rozwiązują problemy społeczne i generują wzrost gospodarczy (…).” – Albert Darboven (styczeń 2021).
Zwyciężczyni Darboven IDEE Grant 2021 – VIII edycji konkursu otrzyma nagrodę główną w wysokości
100 000 zł.

Organizatorem polskiej edycji konkursu jest firma J.J. Darboven Poland Sp. z o.o.

Wypełniony formularz proszę przesłać:

Drogą mailową na adres konkurs@darboven.pl, wpisując w tytule wiadomości: Zgłoszenie konkursowe –
imię i nazwisko, od dnia 10 maja 2021 roku (od chwili dostępności zgłoszenia na stronie konkursowej)
do 19 września 2021 roku, do godziny 23.59. E-mail wraz załącznikami nie może przekroczyć 7 MB.

Wskazane jest, aby formularz wysyłany drogą elektroniczną został wysłany w całości jako jeden załącznik.
Pozostałe dodatkowe materiały mogą być wysłane jako odrębne załączniki w tym samym e-mailu
lub
tradycyjną pocztą na adres firmy: J.J. Darboven Poland Sp. z o.o., ul. Stoczniowców 2A, 84-230 Rumia,
z dopiskiem: Darboven IDEE Grant – zgłoszenie konkursowe. Zgłoszenia można nadsyłać od 10 maja
2021 roku (od chwili dostępności formularza na stronie www.darbovenideegrant.pl) do 19 września
2021 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
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Kryteria zgłoszenia
1. Imię i nazwisko
2. Numer telefonu
3. Adres e-mail
4. Dane firmy
Czy założyła już Pani firmę opartą na zgłaszanym w konkursie projekcie?
(firma nie może działać na rynku dłużej niż trzy lata)

tak 		(proszę podać datę: dd-mm-rr)
nie 			

(proszę podać planowaną datę rozpoczęcia działalności: dd-mm-rr)

Czy firma nadal funkcjonuje?
tak
nie 		(dlaczego?)
Nazwa w przypadku funkcjonującej firmy lub planowana po założeniu firmy
Adres siedziby

5. Pomysł na firmę

(wersja skrócona, pełen opis na stronie 6)

6. Innowacyjność pomysłu

(proszę uzasadnić stopień innowacyjności pomysłu na podstawie obecnej sytuacji rynkowej)
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7. Zrównoważony rozwój

(proszę opisać i uzasadnić zawarcie w przedstawianym pomyśle biznesowym aspektów zrównoważonego rozwoju
– społecznych, ekologicznych lub ekonomicznych. Wersja skrócona, pełny opis w punkcie 18)

8. Obszar działalności zgłaszanego w konkursie pomysłu:
(proszę zaznaczyć wybraną opcję i doprecyzować krótkim opisem)

Usługi
Handel
Produkcja
Badania/ rozwój
Pozostałe
9. Klienci firmy

10. Szanse rynkowe

(co postrzega Pani jako główne czynniki powodzenia w realizacji biznesowego pomysłu)

11. Planowane liczby miejsc pracy z określeniem stanowisk i podstawowych zadań

12. Zapotrzebowanie na środki finansowe

(proszę przedstawić zapotrzebowanie na pierwsze 3 lata działania firmy)

13. Źródła środków finansowych (np. środki własne, bieżąca działalność, kredyt itp.)
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14. Załączniki (pkt opcjonalny)

(proszę o określenie załączonych opcjonalnie skanów dokumentów, certyfikatów, dyplomów itp., ściśle uwiarygodniających Pani kompetencje umożliwiające rozwój biznesowego pomysłu. W przypadku wysyłki formularza e-mailem dokumenty proszę dodać do wiadomości
jako osobne załączniki. Jeśli skorzysta Pani z opcji wysyłki pocztą tradycyjną, dołączyć je w formie kserokopii)

–
–
–
–
15. Źródło informacji o konkursie Darboven IDEE Grant
Internet		

(proszę podać adres strony)

Instytucje		

(proszę podać nazwę)

Znajomi
Inne			

(proszę podać źródło)

16. Życiorys
Dane personalne (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy)

Ukończone szkoły

Ukończone kursy, stypendia itp.

(wyłącznie, jeśli ich profil jest powiązany z pomysłem na firmę)

Doświadczenie zawodowe
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Pozostałe

(jeśli posiada Pani istotne informacje dotyczące bezpośrednio zgłaszanego pomysłu, a żaden z punktów nie poruszył tej kwestii)

17. Pomysł na firmę (wersja rozszerzona, maks. 2200 znaków)
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18. Zrównoważony rozwój (wersja rozszerzona, maks. 2200 znaków)

Wszystkie dane zawarte w formularzu są poufne
		
		

Wyrażam niniejszym zgodę na gromadzenie, przekazywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie potrzebnym
do organizacji Darboven IDEE Grant 2021.

		

Oświadczam, że zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej.

		

Akceptuję regulamin konkursu.

		
		

Oświadczam, że jestem autorką/ lub współautorką prezentowanego pomysłu, a zawarte w formularzu informacje nie naruszają
praw autorskich osób trzecich.

		

Organizator zastrzega sobie prawo wystosowania prośby o uzupełnienie dokumentacji wybranych projektów.
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