Διαγωνισμός καινοτόμων ιδεών φοιτητών Δ.Π.Θ.

"ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - ΕΠΙΧΕΙΡΩ 2012"
1) Στόχος
Ο

Διαγωνισμός

Πανεπιστημίου

«Καινοτομώ
Θράκης

Επιχειρώ

-

(Δ.Π.Θ.)

είναι

2012»

του

μία πρωτοβουλία

Δημοκρίτειου
της Μονάδας

Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) σε συνεργασία με τη Δομή
Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου
Θράκης, και υλοποιείται στα πλαίσια του Έργου "Δομή Απασχόλησης &
Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης" που είναι
ενταγμένο

στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

«Εκπαίδευση

και Δια Βίου

Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Άξονας προτεραιότητας 4: «Αναβάθμιση
των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματική
εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8
Περιφέρειες Σύγκλισης», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους (ΥΠΔΒΜΘ).
Ο διαγωνισμός αφορά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών
και στη συνέχεια

επιχειρηματικών

σχεδίων

από φοιτητές

του Δ.Π.Θ.

(προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς). Τα επιχειρηματικά σχέδια τα οποία
τελικώς θα επιλεγούν, θα τύχουν ιδιαίτερης υποστήριξης από την ΜΚΕ
προκειμένου να ανευρεθούν πιθανοί χρηματοδότες που θα στηρίξουν την
περαιτέρω υλοποίησή τους.
Η

πρωτοβουλία

αυτή

αποσκοπεί

στην

παρότρυνση

δημιουργίας

και

ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών από τους φοιτητές του Δ.Π.Θ. οι οποίες μέσω
επιχειρηματικού σχεδίου έχουν τη δυνατότητα να αξιολογηθούν και μετέπειτα
να υλοποιηθούν. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δ.Π.Θ. Στο πλαίσιο αυτό οι
φοιτητές έρχονται σε επαφή με την επιχειρηματικότητα και την ιδέα της

καινοτομίας ώστε να καταφέρουν να αναπτύξουν μία καινοτόμο ιδέα και να
την υλοποιήσουν. Ο διαγωνισμός «Καινοτομώ - Επιχειρώ 2012» αποτελεί μία
μοναδική ευκαιρία για τους φοιτητές να εισέλθουν στην αντίληψη του
‘’επιχειρείν’’

μέσω

μίας

πραγματικής

διαδικασίας

υλοποίησης

μίας

επιχείρησης και να μετασχηματιστούν σε μελλοντικούς επιχειρηματίες στην
Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.
Η διαδικασία σχεδιάστηκε σε συνεργασία με επιλεγμένο έμπειρο προσωπικό
της ΜΚΕ μέσω της οποίας και θα πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός και η
κατάρτιση των επιχειρηματικών

σχεδίων, η αξιολόγηση και τελικώς η

βράβευση των καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών.
2) Προκήρυξη
Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τη Δομή
Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
στο πλαίσιο της αξιοποίησης, ανάπτυξης και μετατροπής της επιστημονικής
γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, προκηρύσσει την υλοποίηση
του διαγωνισμού καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με τίτλο «Καινοτομώ Επιχειρώ 2012».
Στόχος του Διαγωνισμού

είναι η επαφή του φοιτητή με την ιδέα της

καινοτομίας και του «επιχειρείν» καθώς και η ανάδειξη και βράβευση των
καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών.
Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:
 Φάση 1η: Υποβολή υποψηφιοτήτων
 Φάση 2η: Αρχική αξιολόγηση των ιδεών που υποβλήθηκαν
 Φάση 3η: Παρακολούθηση σεμιναρίου Ανάπτυξης Επιχειρηματικού
Σχεδίου των υποψηφίων που πέρασαν την αρχική αξιολόγηση
 Φάση 4η: Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων με την καθοδήγηση
έμπειρου προσωπικού
 Φάση

5η:

Αξιολόγηση

και

βράβευση

των

τριών

καλύτερων

επιχειρηματικών σχεδίων
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι ενεργοί προπτυχιακοί και
μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δ.Π.Θ.

Τα τρία καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια θα βραβευτούν σε ειδική τελετή
ύστερα από αξιολόγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού, ενώ η
ΜΚΕ θα αναλάβει

την ανάπτυξη

και επαγγελματική

τεκμηρίωση

των

βραβευθέντων επιχειρηματικών σχεδίων προκειμένου να βοηθήσει στην
ανεύρεση χρηματοδότη ή στην υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση.
3) Διαδικασία
Η διαδικασία συμμετοχής στον Διαγωνισμό «Καινοτομώ - Επιχειρώ 2012
αποτελείται από τα παρακάτω βήματα:
1) Αποστολή αιτήσεως συμμετοχής του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη
από περιγραφή της ιδέας σύμφωνα με πρότυπη φόρμα
2) Αρχική αξιολόγηση των ιδεών που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή
Αξιολόγησης του διαγωνισμού
3) Διεξαγωγή σεμιναρίου για την καθοδήγηση των ιδεών που επιλέχθηκαν
στο βήμα 2 (Φάση 2η) για τη μετατροπή τους σε επιχειρηματικά σχέδια
4) -Δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων από την κάθε υποψηφιότητα
5) Υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με πρότυπη φόρμα
6) Παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου στην Επιτροπή Αξιολόγησης
7) -Αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων, επιλογή και βράβευση των
τριών καλύτερων

Η

αξιολόγηση

επιχειρηματικών

των

αιτήσεων

σχεδίων

που

που
στη

θα

υποβληθούν

συνέχεια

θα

καθώς

και

των

καταρτιστούν

θα

πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, η οποία
θα απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς και μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνεργαστεί με εμπειρογνώμονες αξιολογητές
με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προτάσεων και σχεδίων.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων/σχεδίων είναι:

Α. Αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής
1. Βαθμός καινοτομίας ιδεών
2. Εφικτότητα
3. Μέγεθος Ομάδας - Στόχου

4. Εξωστρέφεια και δυνατότητα των επιχειρηματικών ιδεών για διείσδυση σε
διεθνείς αγορές
Β. Αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων
1. Σαφήνεια και τεκμηρίωση
2. Βιωσιμότητα
3. Marketing plan
Οι αποφάσεις των επιτροπών επιλογής και αξιολόγησης είναι τελεσίδικες. Δεν
υπάρχει διαδικασία ενστάσεων – επαναξιολόγησης.
4) Σημαντικές Ημερομηνίες
Η διαδικασία του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί από τις 30/05/2012 έως τις
15/12/2012.
Οι ημερομηνίες για κάθε φάση της διαδικασίας είναι οι ακόλουθες:
η

Φάση 1 : 30.05.2012 - 31.08.2012: Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο
διαγωνισμό συνοδευόμενη από περιγραφή της ιδέας σύμφωνα με πρότυπη
φόρμα.
Φάση 2η: 01.09.2012: Αρχική αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή προτάσεων.
Φάση 3η: 01.10.2012 - 10.10.2012: Σεμινάριο Ανάπτυξης Επιχειρηματικού
Σχεδίου των υποψηφίων που πέρασαν την αρχική αξιολόγηση.
η

Φάση 4 : 11.10.2012-15.11.2012: Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων με την
καθοδήγηση έμπειρου προσωπικού,
20.11.2012: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων.
Φάση 5η: 21.11.2012 - 13.12.2012: Αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων.
05.12.2012: Παρουσίαση επιχειρηματικών σχεδίων από τους συμμετέχοντες
στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
15.12.2012: Τελετή ανακοίνωσης αποτελεσμάτων-απονομή βραβείων.
5) Υποβολή αίτησης
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας το έντυπο συμμετοχής
που θα βρείτε στη διεύθυνση του διαγωνισμού:
http://dasta.duth.gr/?q=node/40

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/05/2012 έως και 31/08/2012.
Κάθε πρόταση είναι είτε ατομική είτε ομαδική (μέγιστο 4 άτομα).

