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PATVIRTINTA 

Kauno rajono turizmo ir verslo 

informacijos centro direktorės 2017 m. 

rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ĮS-14 

 

 

VERSLO IDĖJŲ KONKURSO „IDĖJŲ GENERATORIUS 2017“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Verslo idėjų konkurso IDĖJŲ GENERATORIUS 2017 (toliau – Konkursas) nuostatai 

reglamentuoja idėjų pateikimo tvarką ir jų vertinimą. 

2. Konkursą organizuoja VšĮ Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras 

bendradarbiaudamas su Aleksandro Stulginskio universiteto Verslumo ugdymo centru, Kauno 

prekybos, pramonės ir amatų rūmais bei Kauno rajono savivaldybe.  

 

II. KONKURSO TIKSLAI 

 

3. Aktyvinti ir telkti moksleivius ir studentus kūrybinei veiklai; 

4. Skatinti jaunus žmones savo idėjas paversti sėkmingais verslais; 

5. Ugdyti jaunimo verslumą skatinant naujų verslų steigimąsi; 

6. Skatinti jaunimo domėjimąsi socialinių problemų sprendimu ir verslu, kuriančiu visuomenės 

gerovę; 

7. Teikti pagalbą skleidžiant ir tikrinant idėjas, vertinant jų galimybes (potencialą) rinkoje; 

8. Puoselėti verslininkystės kultūrą Lietuvoje. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

 

9. Konkurse gali dalyvauti visi Kauno rajono mokyklų 9–12 klasių, I–IV gimnazinių klasių 

moksleiviai, ir Lietuvos aukštųjų mokyklų visų specialybių iš visų galimų mokslo krypčių 

studijų studentai. 

10. Dalyvauti galima individualiai arba grupėmis, sudarytomis ne daugiau kaip iš 5 narių ir ne 

daugiau kaip vieno grupės konsultanto (jei yra poreikis, kaip konsultantą galima įtraukti 

mokytoją, dėstytoją, verslo atstovą ir t  t.) 
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IV. KONKURSO SĄLYGOS 

 

11. Konkurse gali dalyvauti verslo idėjos: 

11.1. Tradicinio verslo idėjos; 

11.2. Socialinio verslo idėjos: nuo tradicinio verslo modelio skiriasi tuo, kad pirminė jo misija 

yra socialinis poveikis ir nauda visuomenei – opių socialinių problemų sprendimas, 

kuriantis visuomenės gerovę ir ilgalaikę socialinę naudą. Daugiau informacijos apie 

socialinį verslą galima rasti Socialinio verslo gide. 

12. Konkursas organizuojamas dviem etapais: 

12.1. Užpildyta verslo idėjos pristatymo forma iki 2017 m. lapkričio 27 d. 12 val. siunčiama el. 

paštu info@kaunorajonas.lt arba verslumocentras@asu.lt (1 priedas – moksleiviams 

skirta forma; 2 priedas – studentams skirta forma). 

12.2. Atrinktos komandos iki 2017 m. lapkričio 29 d. informuojamos apie patekimą į kitą 

konkurso etapą elektroniniu paštu, taip pat turi pradėti rengti pristatymus konkurso 

dienai. 

13. Konkurso dalyvių idėjų pristatymas vyks 2017 m. gruodžio 6 d. (laikas ir vieta bus patikslinta 

likus dviem savaitėms iki konkurso finalo). Konkurso dalyviai renginio metu turės pristatyti ir 

apginti savo idėją komisijos nariams. Pristatymui skiriama iki 7 minučių. Pristatymui galima 

naudoti įvairias priemones (vaizdo, garso, spausdintą medžiagą, vizualinius prototipus ir kt.). 

14. Idėjų autoriai kviečiami konsultuotis su konkurso organizatoriais verslo idėjos aprašymo, 

verslo vystymo, verslo idėjos pristatymo ir kitais klausimais. Konsultacijos gali vykti 

nuotoliniu būdu ir susitikus. Visi konkurso dalyviai gali kreiptis: Kauno rajono turizmo ir 

verslo informacijos centro verslo vadybininkas Tomas Ostapkevičius tomas@kaunorajonas.lt, 

Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslumo ugdymo 

centro vadovė Aistė Čapienė aiste.capiene@asu.lt, vyr. vadybininkė Aistė Ragauskaitė 

aiste.ragauskaite@asu.lt. 

 

V. KONKURSO VERTINIMAS 

 

15. Pateiktas ir pristatytas verslo idėjas vertina komisija, sudaryta iš mokslo, savivaldos ir verslo 

atstovų. 

16. Tradicinio verslo ir socialinio verslo idėjos bus vertinamos atskiruose pogrupiuose, vertinimo 

kriterijai (žr. 1 lentelę): 

16.1. Kiekviena verslo idėja pagal išskirtus kriterijus bus įvertinta balais;  

16.2. Konkursą laimės daugiausia komisijos balų surinkusi verslo idėja; 

16.3. Maksimalus balų skaičius – 60 balų.  
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1. lentelė. Verslo idėjų vertinimo kriterijai. 

VERTINIMO 

KRITERIJAI  
APRAŠYMAS 

Daugi

ausia 

balų 

PAGRINDINAI BALAI (daugiausia 60 balų)  

Sprendžiamos 

problemos 

aktualumas  

Vertinama verslo idėjos sprendžiama problema ir jos aktualumas:  

- Verslo idėja sprendžia labai aktualią problemą – 15 balų; 

- Verslo idėja sprendžia aktualią problemą – 10 balų; 

- Verslo idėja visiškai neaktuali, nesprendžia jokios problemos arba 

sprendžiamos problemos aktualumo aprašymas visiškai nepateiktas – 0 balų. 

15 

Verslo idėjos 

kuriama vertė 

vartotojui  

Vertinama verslo idėjos kuriama vertė:  

- Aukštą vertę kurianti verslo idėja –  10 balų;  

- Vidutinę vertę kurianti verslo idėja – 5 balai;  

- Minimalią vertę kurianti verslo idėja – 0 balų;  

10 

Verslo idėjos 

originalumas, 

inovatyvumas  

Vertinamas verslo idėjos naujumas, išskirtinumas, originalumas, 

inovatyvumas: 

- Verslo idėja labai originali, išskirtinė, inovatyvi – 10 balų;  

- Verslo idėja originali, tačiau rinkoje analogų yra – 5 balai; 

- Verslo idėja visiškai neoriginali, niekuo neišsiskirianti arba verslo idėjos 

originalumo, aprašymas visiškai nepateiktas, nėra galimybės jo įvertinti – 

0 balų. 

10 

Verslo idėjos 

finansinis 

poreikis  

Vertinamas pateiktai verslo idėjai įgyvendinti reikalingų išteklių optimalumas:  

- Verslo idėjai įgyvendinti reikalingi ištekliai atitinka jos kuriamą socialinę ir 

ekonominę naudą – 10 balų;  

- Verslo idėjai reikia įgyvendinti vidutinių išteklių, kurie gali atsverti arba ne 

jos kuriamą vertę – 5 balai;  

- Verslo idėjai įgyvendinti reikalingi dideli ištekliai, kurie neatsveria verslo 

kuriamos socialinės ir ekonominės naudos– 0 balų. 

10 

Verslo idėjos 

praktinis 

įgyvendinimas  

Vertinimas verslo idėjos praktinis išbaigtumas. Balai skiriami verslo idėjai, 

kuriai parengtas prototipas, sukurtas maketas, vaizdingas planas, schema, 

modelis, virtualus ar realus prototipas.  

- Parengtas veikiantis produktas (pvz., prekė, interneto svetainė ir t. t.) – 

15 balų;  

- Sukurtas neveikiantis prototipas (pvz.: brėžiniai, maketai ir t. t.) – 10 balų; 

- Pateikta tik pagrįsta verslo idėja (aprašymas) – 5 balai; 

- Produktas ar paslauga nepristatyti – 0 balų. 

15 
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VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Konkurso laimėtojai paskelbiami ir apdovanojami renginio pabaigoje. I, II, III prizinės vietos 

moksleivių kategorijoje ir I prizinė vieta moksleivių socialinio verslo kategorijoje; I, II, III 

prizinės vietos studentų kategorijoje ir I prizinė vieta studentų socialinio verslo kategorijoje. 

18. Konkurso laimėtojams įteikiami organizatorių ir konkurso partnerių prizai. 

19. Kontaktiniai asmenys: 

20.1. Moksleiviams — Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras, el. p. 

info@kaunorajonas.lt arba telefonu +370 672 65948; 

20.2. Studentams — Verslumo ugdymo centras, Aleksandro Stulginskio universitetas, 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, el. p. verslumocentras@asu.lt arba telefonu 8 37 752249. 

 

__________________________________ 

 

S U D E R I N T A 

Kauno rajono savivaldybės administracijos  

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja 

 

Irena Marcinkevičienė 

 


