КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДГОТОВКУ ТА
ПОДАННЯ БІЗНЕС ПРОЕКТІВ
У 2012 році Університет штату Делавер, США (University of Delaware), враховуючі значні
досягнення у науковій сфері та методології навчання підприємництву започаткував конкурсний
проект для підтримки та розвитку молодіжного підприємництва Diamond Challenge for High
School Entrepreneurs.
В цьому році в Україні конкурс пройде вперше, та Благодійний Фонд ICEPP виступить його
організатором.
Конкурс направлений на підтримку молодіжних підприємницьких проектів серед учасників у
віці від 15 до 18 років в Україні. В рамках даного конкурсу молоді українські таланти можуть
презентувати свій бізнес проект та мати шанс виграти 10 000 доларів США.
У 2017 році Diamond Challenge проходить у три етапи:
1) Відбірковий тур в Україні – презентація проектів командами.
Команда переможців відбіркового туру отримає фінансову винагороду у розмірі 1000 доларів
США та поїздку до США, в штат Делавер (надається оплачене проживання на 3 дні для команди
та їх представника), де пройде полуфінал Diamond Challenge.
2) Півфінал, що пройде в США, в Штаті Делавер за день до Молодіжного Підприємницького
Саміту (Youth Entrepreneurship Summit) 6 квітня 2017 року.
Youth Entrepreneurship Summit 2017 – унікальна одноденна конференція для молоді,
присвячена інноваціям та підприємництву та включає в себе інтерактивні сесії, виступи цікавих
спікерів, можливість для нетворкінгу та проведення заключного етапу Diamond Challenge.
3) Фінальний раунд під час Youth Entrepreneurship Summit – 7 квітня 2017 року.
Учасники можуть позмагатися за фінансовий приз:
1 місце – 10 000 доларів США
2 місце – 6500 доларів США
3 місце – 3500 доларів США
РЕЄСТРАЦІЯ КОМАНД НА СТОРІНЦІ DIAMOND CHALLENGE ВІДКРИТА ДО 20 ЛИСТОПАДА 2016
РОКУ.
ПОДАЧА ПИСЬМОВИХ БІЗНЕС ПРОЕКТІВ ВІДКРИТА ДО 20 ГРУДНЯ 2016 РОКУ.
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Учасники мають підготувати та подати свій проект у ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ АНГЛІЙСЬКОЮ
МОВОЮ, що буде нараховувати не більше 5 сторінок тексту, 12 шрифтом, відступ 2,5 см
(не враховуючи титульну сторінку). Якщо проект буде більше 5 сторінок, лише перші 5
будуть оцінені.
Презентації під час проведення конкурсу обмежені у часі, до 5 хвилин. Після цього 3
хвилини дається на запитання від журі, що оцінюватиме презентації учасників.
Презентації мають бути підготовлені АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.
Команди є вільними у виборі використання програм для підготовки презентацій. Хоча
ми рекомендуємо використовувати PowerPoint або готувати їх у форматі PDF. Команди
можуть також використовувати стенди, прототипи, і все інше, що на їхню думку,
підвищить їх шанси на перемогу. Вони також можуть вільно визначати, скільки членів
буде брати участь в презентацій.
Для того щоб всі учасники мали однакові шанси під час оцінки журі їх бізнес проектів,
ми рекомендуємо при подачі письмових проектів та проведенні презентацій не
вказувати імен учасників команди та назви шкіл, що представляють команди.
Команди повинні складатися з 2-4 учнів загальноосвітньої школи або коледжу (студенти
вищих навчальних закладів не можуть приймати участь у конкурсі) та один вчитель або
повнолітній консультант, що зможе супроводжувати команду у подорожі закордон.
Рекомендуємо також мати закордонний паспорт на момент участі у конкурсі.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: хоча б один учасник команди має говорити англійською мовою.
Учасники мають право подавати бізнес проекти, які знаходяться як на стадії зародження,
так і вже існуюче підприємство. На момент подачі бізнес проекту на Diamond Challenge
виручка підприємства учасників не може перевищувати 50 000 доларів США.
Звільненя від відповідальності: Diamond Challenge включає в себе відкриті сесії та
презентацій бізнес-концепції. Участь у конкурсі є добровільним, тому учасники несуть
відповідальність за визначення того, розкривати службову або конфіденційну
інформацію в своїх письмових проектах та презентаціях. Університет штату Делавер та
всі інші організації, що з ним співпрацюють не несуть ніякої відповідальності за
випадкове або добровільне розкриття конфіденційної інформації або інтелектуальної
власності.

У СВОЇХ ПИСЬМОВИХ БІЗНЕС ПРОЕКТАХ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯХ УЧАСНИКИ МАЮТЬ ОПИСАТИ
ТАКУ ІНФОРМАЦІЮ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:
(1) характеристика типового споживача;
(2) опис «проблеми» споживача, що своїм продуктом/послугою ви збираєтесь вирішити, або
«точки болю»;
(3) ваше розв’язання «проблеми» споживача;
(4) відповідь на питання: "Чому споживач має обрати саме ваше вирішення своєї «проблеми»
(Тобто, чим унікальна для споживача ваша пропозиція?);
(5) ваш план отримання прибутку (опис моделі доходу, які постійні та змінні витрати ви очікуєте,
а також ціну реалізації продукції, собівартість одиниці продукції тощо);
(6) короткий опис вашої команди та відповідного досвіду, навичок і ресурсів у наявності;
(7) будь-які докази, що Ви зібрали, аби підтвердити свої спостерігання з приводу «проблеми,
клієнта», рішення, унікальності пропозиції та моделі доходу.

За додатковою інформацією звертатися до Благодійного Фонду ICEPP електронною
поштою icepp.ngo@gmail.com.
Щоб бути в курсі новин, приєднуйтесь до нашої сторінки Facebook.

