Årets entreprenör på Bjäre

Erik Paulsson Stipendiet
Genom detta stipendie önskar alla företagsorganisationer på Bjäre uppmuntra,
stimulera och belöna bygdens entreprenörer. Genom en av bygdens främsta
entreprenörer Erik Paulsson, har detta årliga stipendie “Årets entreprenör på Bjäre”
Båstad och Ängelholm, skapat förebilder och inspirerat entreprenörer i bygden.

Kvalifikationer, regler och krav
Grundtanken med priset är att stimulera entreprenörer i en “start upp fas”.
Företaget bör vara 1-5 år gammalt och priset vänder sig till dem som realiserat sin
dröm, tagit steget att bli egen företagare, startar upp verksamheten men inte fullt
etablerat sig, fortfarande är i en kritisk fas i företagandet och där prissumman gör
en skillnad i vardagen. Prissumman skall användas i verksamheten för att utveckla
entreprenörskapet.
Nyckelord som skall styra juryns val skall spegla Erik Paulssons
egenskaper och ledord:
- Älska människor, älska affärer
- Gör affärer enkla
- Alla skall vara vinnare i affärer
- Odla relationer
- Hjälp andra när de har problem
- Var sparsam
- Älska att arbeta, brinn för det du gör
- Ge tillbaka till din bygd

“Erik Paulsson Stipendiet”

Vilka kan få priset
Alla entreprenörer verksamma på Bjäre (i Ängelholms- och Båstads kommun) som visar stort entreprenörskap genom arbetssamhet, nytänkande, djärvhet, klokskap, beslutsamhet, glädje, engagemang
samt samverkan och samarbete med lokal förankring.

Nomineringskommité och jury
Du kan nominera dig själv eller någon annan du tycker är värd stipendiet till resp. ordförande. Juryn
utses årsvis med representanter från alla företagsorganisationer samt stipendiegivaren Erik Paulsson.

Utdelning av priset
Priset delas ut varje år av Erik Paulsson i samband med Båstad Näringslivsfest respektive
Företagardagarna i Ängelholm. Samtidigt delas även priserna Årets Företagare och Årets Företag ut.

Pris

Erik Paulsson stipendiet delar årligen ut 100 000:- till 2 pristagare på Bjäre. I samband med den årliga
entreprenörsdagen i Båstad Företagsby får vinnarna ett inspirationsmöte med Erik Paulsson.
Erkännande samt Äran!

Ordförande jury
Bo Nilsson
0705 27 61 12				
bo.nilsson@bastadforetagsby.se

Andreas Jarud
0431 41 20 00		
andreas.jarud@engelholm.com
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