ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» 2012-2013
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»?
Το Φυτώριο Ιδεών είναι μια δράση στα πλαίσια έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», που υλοποιείται μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ)
ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με
συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)
και από εθνικούς πόρους.
ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ?
Στόχος του προγράμματος συνολικά, αλλά και του Φυτωρίου Ιδεών ειδικότερα είναι η
ανάπτυξη της κουλτούρας επιχειρηματικότητας των φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου
Κρήτης. Για το σκοπό αυτό θα χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη τεσσάρων πρωτοτύπων,
βάση μιας καινοτόμας ιδέας φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ?
Στους προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης,
αυτόνομους ή σε ομάδες, ανεξάρτητα το έτους φοίτησης. Οι ομάδες δυνητικά μπορούν
να αποτελούνται από φοιτητές ενός ή περισσότερων Τμημάτων του Πολυτεχνείου
Κρήτης.
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΕΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ?
Επειδή θα έχει τη δυνατότητα να «μάθει» ασχολούμενος με κάτι δημιουργικό, να
αναπτύξει ένα πρωτότυπο, βασισμένο σε μια καινοτόμα ιδέα, ώστε να αποδείξει εάν η
ιδέα είναι εφαρμόσιμη. Το πρωτότυπο αυτό δυνητικά μπορεί να αποτελέσει το
πρόπλασμα για μια νέα επιχείρηση. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς και η
επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι μια διέξοδος…
Επίσης, θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει στην πράξη τις γνώσεις που έχει
αποκτήσει, ενδεχομένως κατά περίπτωση να χρησιμοποιήσει την υλικοτεχνική
υποδομή του Ιδρύματος, ενώ θα λάβει και συμβουλευτική υποστήριξη κατά την
υλοποίηση του εγχειρήματός του.
Πέραν των παραπάνω, η συμμετοχή στο Φυτώριο θα είναι μια θετική αναφορά στο
βιογραφικό του φοιτητή και ένα επιπλέον επιχείρημα για να πείσει το μελλοντικό του
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εργοδότη για τη δημιουργικότητα και την ενεργητικότητά του και να διεκδικήσει
ευκαιρίες, οι οποίες όταν του δίνονται ξέρει να τις εκμεταλλευτεί με το καλύτερο
τρόπο!
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ?
Θα πρέπει :
 να έχει μια καινοτόμο ιδέα,
 να έχει ερευνήσει την αγορά, ώστε να προσδιορίσει την ομάδα-στόχο στην
οποία θα απευθύνει το προϊόν/υπηρεσία του,
 να ερευνήσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία, ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσει
τη δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης της ιδέας
 να έρθει σε συνεννόηση με κάποιο καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο
οποίος θα έχει τον ρόλο του καθοδηγητή στην υλοποίηση του πρωτοτύπου από
την ομάδα των φοιτητών
 να έχει έρθει σε συνεννόηση με ένα ή περισσότερα εργαστήρια του
Πολυτεχνείου Κρήτης, με τα οποία προσβλέπει να συνεργαστεί κατά την
υλοποίηση της ιδέας του και να έχει εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητά τους, καθώς
και τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του κάθε συνεργαζόμενου Εργαστηρίου.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου μπορεί να ασκεί παράλληλα και το ρόλο του
καθοδηγητή, χωρίς αυτό να θεωρείται απαραίτητο.
 τελικά να υποβάλει μια συγκεκριμένη πλήρη και ελκυστική πρόταση στην οποία
θα τεκμηριώνεται η έννοια της καινοτομικότητας και η εφικτότερα του
εγχειρήματος, αλλά και η δέσμευσή για την υλοποίησή της στα πλαίσια του
προγράμματος, με τη σύμφωνη γνώμη των μελών ΔΕΠ με τα οποία θα
συνεργαστεί κατά την υλοποίηση.
Διευκρινίζεται ότι προτάσεις αυτόνομες, χωρίς την υποστήριξη καθηγητών του
Πολυτεχνείου δύναται να κατατεθούν από ομάδες φοιτητών, αλλά αυτό συνεπάγεται
ότι η ομάδα υλοποίησης δεν θα κάνει χρήση οποιονδήποτε οργάνων, εγκαταστάσεων ή
λοιπού εξοπλισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης και ότι η ομάδα υλοποίησης
αναλαμβάνει την πλήρη αυτόνομη υλοποίηση του πρωτοτύπου. Σε αυτήν την
περίπτωση, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην τεκμηρίωση εφικτότητας του έργου, αλλά
και της τεχνικής επάρκειας των φοιτητών, παραθέτοντας ενδεχομένως ανάλογα έργα
που έχουν υλοποιήσει στο παρελθόν. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, το προς ανάπτυξη
πρωτότυπο παραμένει στην ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου Κρήτης.
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Για την καλύτερη δυνατή συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να έχετε :

 ερευνήσει τη βιβλιογραφία και την αγορά,
 να έχετε σχεδιάσει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία
υλοποίησης,
 να έχετε καθορίσει το χρονοδιάγραμμα των επιμέρους
ενεργειών,
 να έχετε προϋπολογίσει το κόστος υλοποίησης του έργου.
 να έχετε συζητήσει για την κατανομή των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας μεταξύ των μελών της ομάδας
έργου (φοιτητών, μελών ΔΕΠ & λοιπών μελών της ομάδας
έργου), βάσει του οποίου θα υπογραφεί ιδιωτικό
συμφωνητικό, εφόσον προκριθεί η πρόταση σας για
εντάξει στο πλαίσιο του Φυτωρίου Ιδεών
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο χρόνος υλοποίησης της δράσης είναι 9 μήνες, από τον Οκτώβριο του 2012 έως και
τον Ιούνιο του 2013.
ΎΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ- ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης για την
κάλυψη δαπανών (μικρο-εξοπλισμού, αναλωσίμων, κ.λ.π.) που θα προκύψουν κατά
ανάπτυξη του πρωτοτύπου, ενώ χρηματοδοτούνται και οι απαιτούμενες μετακινήσεις
για τη συλλογή πληροφοριών, τη διεξαγωγή πειραμάτων ή τη συμμετοχή σε εκθέσεις
σχετικές με το προς ανάπτυξη πρωτότυπο, συνολικής αξίας έως 750 ευρώ (ανά
πρωτότυπο). Το συνολικό ποσό όλων των δαπανών ανάπτυξης του πρωτοτύπου δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα 2.750 ευρώ.
ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ;
Η Επιστημονική Επιτροπή του έργου, αποτελούμενη από έξι μέλη ΔΕΠ του
Πολυτεχνείου Κρήτης, τους επ. καθ. Β. Γρηγορούδη, καθ. Κ. Ζοπουνίδη, αν. καθ. Β.
Κελεσίδη, καθ. Ν. Ματσατσίνης, καθ. Β. Μουστάκης και επ. καθ. Β. Σαμολαδά, θα
αξιολογήσει τις προτάσεις, βάσει των ήδη διαμορφωμένων κριτηρίων, και θα επιλέξει
τους τέσσερεις φοιτητές ή ομάδες φοιτητών που θα αναπτύξουν τα τέσσερα
πρωτότυπα.
Για την αξιολόγηση των προτάσεων, η επιτροπή αξιολόγησης θα ζητήσει τη σύντομη
παρουσίαση των προτάσεων από την ομάδα υλοποίησης του κάθε πρωτοτύπου, αλλά
και θα συνομιλήσει με τα μέλη της κάθε ομάδας υλοποίησης.
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Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο της Μονάδας Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας, ενώ για τις εγκεκριμένες προτάσεις, οι εκπρόσωποι των ομάδων
θα ειδοποιηθούν με e-mail.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Παράμετροι Αξιολόγησης
Σύλληψη Ιδέας

Υλοποίηση
Πιθανότητα Προώθησης
στην Αγορά
Ανθρώπινοι Πόροι*

Κριτήρια Αξιολόγησης
Πρωτοτυπία ιδέας
Σαφώς καθορισμένη ιδέα
Προοπτική για περαιτέρω διερεύνηση
Μεθοδολογία υλοποίησης
Προϋπολογισμός σωστά τεκμηριωμένος
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Πιθανότητα επιτυχούς ανάπτυξης εντός εννέα μηνών
Σχέση ιδέας με ανάγκες αγοράς
Μελλοντική πιθανή βιωσιμότητα της ιδέας
Σύνθεση ομάδας υλοποίησης
Συμβατότητα με τα αντικείμενα Ιδρύματος
Δέσμευση ομάδας υλοποίησης

*Κατά την αξιολόγηση της ομάδας υλοποίησης, θα ληφθεί υπόψη και το έτος φοίτησης
των προπτυχιακών φοιτητών, σε σχέση με τη δυνατότητα που αυτοί έχουν να
εφαρμόσουν την ιδέα τους αξιοποιώντας την επιχειρηματικά στο άμεσο μέλλον.
Επίσης, θα επιδιωχθεί η συμμετοχή φοιτητών όλων των Τμημάτων του Πολυτεχνείου
Κρήτης, χωρίς αυτό να αποτελεί δεσμευτικό παράγοντα για την Επιτροπή.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κατά την περίοδο ανάπτυξης του πρωτοτύπου, η ομάδα υλοποίησης πρέπει να
ακολουθεί τα βήματα υλοποίησης που πρότεινε στην αίτηση που υπέβαλε
λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες προμήθειας του Προγράμματος, ενώ θα πρέπει να
συμμετέχει (όλα τα μέλη της ομάδας ή τουλάχιστον ο εκπρόσωπος της ομάδας) στις
τακτικές συναντήσεις των εμπλεκομένων στο Φυτώριο Ιδεών.
Επίσης, η ομάδα υλοποίησης έχει υποχρέωση να παραδίδει τακτικές συνοπτικές
εκθέσεις προόδου υλοποίησης του πρωτοτύπου (1-2 σελίδες), ανά τρίμηνο.
Στο τέλος της περιόδου ανάπτυξης του πρωτοτύπου, ο φοιτητής/τρια, θα πρέπει να
υποβάλει μια έκθεση πεπραγμένων.
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Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στο έργο θα δημοσιεύονται μέσω της ιστοσελίδας
της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ενώ για την προώθηση των
αποτελεσμάτων του έργου προβλέπεται να εκτυπωθούν σε ειδικά έντυπα προώθησης.
ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
 Η υποβολή προτάσεων θα αρχίσει στις 1 Σεπτεμβρίου, ενώ καταληκτική
ημερομηνία είναι η Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου.
 Οι
προτάσεις
θα
υποβάλλονται
ηλεκτρονικά
στη
διεύθυνση:
nikininaba@yahoo.gr.
 Η αίτηση που θα αποσταλεί πρέπει να είναι σε αρχείο .pdf, ενώ σε 2η φάση θα
πρέπει να προσκομιστεί και το πρωτότυπο με τις υπογραφές και των
συνεργαζόμενων Καθηγητών.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες ή διευκρινήσεις για τη συγκεκριμένη δράση μπορείτε να λαμβάνετε
καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο 28210-37709 (κ. Μπανανή) ή
αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση nikininaba@yahoo.gr.
Αν τελικά η πρότασή σας επιλεγεί, θα υπογραφούν συμβάσεις υλοποίησης του έργου,
ανάμεσα στην ομάδα σας, τους Διευθυντές των Εργαστηρίων που τυχόν συνεργαστείτε,
στους Καθηγητές που καθοδηγούν την ομάδα, τον εκπροσώπου του Πολυτεχνείου
Κρήτης και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου. Στις συμβάσεις γίνεται αναφορά στο
Συμφωνητικό Υλοποίησης του έργου, αλλά και στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό
Επιμερισμού των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας που υπογράφουν μόνο τα
μέλη της ομάδας υλοποίησης του πρωτοτύπου.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Στα πλαίσια της Δράσης «Μονάδα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του
Πολυτεχνείου Κρήτης», εκτελούνται επίσης οι δράσεις:
 Υλοποίηση Μαθήματος «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία» για όλα τα
Τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά το εαρινό εξάμηνο, όπου στο πλαίσιο
του εργαστηρίου του μαθήματος έχουν ενταχθεί από το 2012 οι εικονικές
πλατφόρμες που αναπτύχθηκαν από την ΜΚΕ
 Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Εκδρομών στο πλαίσιο του Μαθήματος
 Υλοποίηση 2ου Κύκλου Σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας
 Καθοδήγηση Φοιτητών σε θέματα επιχειρηματικότητας
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:



Ιούλιος 2012
Ιούλιος, Σεπτέμβριος 2012
1-16 Σεπτεμβρίου 2012
Τέλος Σεπτεμβρίου 2012
Οκτώβριος 2012
Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2012
Επιχειρηματικότητας
Ιούνιος 2013



Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2013








 Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος
 Πληροφορίες, επαφές με ενδιαφερόμενους
 Υποβολή προτάσεων
 Αξιολόγηση προτάσεων
 Έναρξη υλοποίησης προγράμματος
Υλοποίηση
2ου
Κύκλου
Σεμιναρίων
Λήξη προθεσμίας κατασκευής πρωτοτύπων,
προώθηση πρωτοτύπων, Έκθεση Πεπραγμένων
 Έκδοση τόμου υλοποίησης αποτελεσμάτων
Δράσης, με αναφορά στον 1ο και 2ο Κύκλο
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