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Czwarta, polska edycja konkursu Darboven
Idee Grant 2012 -ponieważ innowacja jest
kobietą!
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. i Gdański Park Naukowo-Technologiczny
realizując misję tworzenia płaszczyzny do wspierania innowacyjnych rozwiązań ma w tym roku
wyjątkową możliwość wsparcia przedsiębiorczości kobiet.

Zapraszamy w imieniu organizatorów na inaugurację czwartej edycji konkursu dla
przedsiębiorczych kobiet DARBOVEN IDEE GRANT 2012, który odbędzie się 23 marca 2012
w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym (GPN-T).
Już sama idea konkursu opiera się na zainicjowaniu przedsiębiorczości u kobiet, które z wielu
przyczyn wahają się z ujawnieniem swoich pomysłów na biznes bądź wręcz pochopnie obawiają się
urzeczywistnić swoje najskrytsze marzenia, znając realia kryzysu gospodarczego.
Pomysł konkursu zachęca kobiety do odważnego wyjścia naprzeciw realizacji swoich pomysłów na
biznes, nie odstraszając ich od najczęściej stosowanych administracyjnych procedur. Pomysły
oceniane są przez międzynarodowe jury, które podczas weryfikacji uwzględnia przede wszystkim
szerokorozumianą innowacyjność proponowanych zastosowań.
Idea konkursu narodziła się w Niemczech i tam została wprowadzona w życie przez Pana Alberta
Darbovena, prezesa rodzinnej firmy J.J. Darboven GmbH & CO. Od 1997 roku wyróżnienie
przyznawane jest niemieckim kobietom, które stawiają pierwsze samodzielne kroki w biznesie.
W Polsce konkurs organizowany jest od 2006 roku przez firmę J.J. Darboven Poland.
Konkurs skierowany jest do Pań, które mają ciekawy pomysł na własny biznes lub już go wdrożyły
i prowadzą własną firmą nie dłużej niż 3 lata. Nagrodą dla autorki najlepszego projektu jest 100.000
zł.
W 2008 roku laureatką konkursu DARBOVEN została p. Katarzyna Przybył-Tamowicz,
pomysłodawczyni projektu przeglądarki internetowej uczelni wyższych serwisu
www.immatriculare.pl. Od 2009 roku Pani Katarzyna jest prokurentem firmy Polish Specialists sp.
z o.o., mieszczącej się w GPN-T.
Więcej informacji znaleźć można na stronie www.darbovenideegrant.pl
Zapraszamy serdecznie do włączenia się do wspólnej promocji wpierania przedsiębiorczości kobiet.
Źródło: http://www.pi.gov.pl
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