
IKAROSZ DÍJ 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a 2011/2012-es évben 
keresi azt az egyetemi környezetből induló innovatív ötletet, üzleti modellt, mely 

leginkább megállja helyét az üzleti világban, mint vállalkozás 

Szeretnél vállalkozást alapítani? 
- Egyetemi hallgatók és oktatók (SZE-Győr) jelentkezését várjuk egyénileg vagy csapatban, akik olyan innovációs 

ötletet, projektet kívánnak megvalósítani vállalkozás formájában, amely munkahelyeket tud teremteni a következő 
években 

Mi kell tenned? 
- Töltsd ki a pályázati adatlapot, amely letölthető a Tudásmenedzsment Központ honlapjáról (http://tmk.sze.hu) 
- Készítsd el az üzleti tervet, amelyben röviden bemutatod a terméket/szolgáltatást, potenciális piacot, 

versenytársakat, bevételeket, kiadásokat és a megvalósítás lépéseit 
- Küldd be a pályaművedet 2 nyomtatott és 1 elektronikus (CD) példányban zárt borítékban a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamra címére (9021 Győr, Szent István út 10 /A) 
- A borítékon kérjük, tüntesd fel a „Ikarosz díj”címet, valamint a pályázatot benyújtó csapat, illetve hallgató(k) nevét, 

elérhetőségét 

Határidő 
- Postára adás határideje: 2011. november 10. 

Nyeremények 
- Ikarosz oklevél átadása a PRESZTÍZS díj gálán, ahol egy rövidfilmmel mutatkozik be az ötleted 

o A nyertes - minden olyan támogatást megkap a Kamarától, amely hozzásegíti őt a vállalkozás megalapításához 
és ötletének mielőbbi eredményes piaci bevezetéséhez 

o Támogatás a vállalkozás indításához, melynek keretén belül tapasztalt vállalkozók, szakemberek, jogászok 
nyújtanak segítséget, adnak tanácsot a vállalkozás elindításával, működtetésével kapcsolatban 

o Média csomag a vállalkozás indításának támogatására, melynek keretében szakemberek segítik a 
termék/szolgáltatás illetve a vállalkozás bemutatkozását a média csatornáin keresztül. 

Presztízs Díj, Presztízs Gála 
A Presztízs díjat először 2002-ben adták át Szammer István (Lapcom Kft.) kezdeményezésére, amely mögött mára számos 
nagyvállalat is letette a voksát. A díj a helyi piacon érdekelt vállalkozások számára teremt megmérettetési lehetőséget, 
amelyet az a cégvezető, illetve cég kaphat meg, amely a legjobb eredményt érte el, a legtöbbet tette környezetének 
fejlesztéséért. 

Az elismerést látványos díjátadó gálán veheti át a nyertes vállalkozás, amelyet ebben az évben is novemberben rendeznek 
meg az egyetemi sportcsarnokban. 

A program szellemisége az elismerés központjába nem az anyagi értékeket, hanem az erkölcsi elismerést és az ebből 
kovácsolható tőkét állítja. 

Ennek az erkölcsi elismerésnek lehet részese az a diák/oktató/szakember, akinek az ötletét a Kamara a 
legígéretesebbnek találja. 
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