ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» 2011-2012
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.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ?
Στους προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης,
αυτόνομους ή σε ομάδες. 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.
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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
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 έχει έρθει σε συνεννόηση με εργαστήρια με τα οποία προσβλέπει να
συνεργαστεί κατά την υλοποίηση της ιδέας του και να έχει εξασφαλίσει τη
διαθεσιμότητά τους,
 τελικά να υποβάλει μια συγκεκριμένη πλήρη και ελκυστική πρόταση στην οποία
θα τεκμηριώνεται η έννοια της καινοτομικότητας και η εφικτότητα του
εγχειρήματος, αλλά και η δέσμευσή για την υλοποίησή της στα πλαίσια του
προγράμματος.
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.
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ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
 Η υποβολή προτάσεων θα αρχίσει στις 1 Σεπτεμβρίου, ενώ καταληκτική
ημερομηνία είναι η Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου.
 Οι
προτάσεις
θα
υποβάλλονται
ηλεκτρονικά
στη
διεύθυνση:
nikininaba@yahoo.gr.
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.
ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
(Α) Η πρότασή σας θα αξιολογηθεί από Ειδική επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ
του Πολυτεχνείου Κρήτης βάσει των κάτωθι κριτηρίων :
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

(Β) Αν τελικά η πρότασή σας επιλεγεί, θα υπογραφεί συμφωνητικό υλοποίησης έργου
ανάμεσα στην ομάδα σας, τους Διευθυντές των Εργαστηρίων που τυχόν συνεργαστείτε,
της Επιτροπής Ερευνών και του Συντονιστή του Φυτωρίου Ιδεών.

Αίτηση Συμμετοχής | 3 | Σ ε λ ί δ α

(Γ) Εαν η πρόταση σας επιλεγεί, παρέχεται σε κάθε ομάδα φοιτητών ή μεμονωμένο
φοιτητή χρηματοδότηση με κάλυψη δαπανών για την αγορά μικρο-εξοπλισμού και
αναλωσίμων για την υλοποίηση της ιδέας σας, ύψους ως 2.000€, καθώς και το ποσό
των 900€ για τυχόν μετακινήσεις που θα απαιτηθούν.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Στα πλαίσια της Δράσης «Μονάδα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του
Πολυτεχνείου Κρήτης», εκτελούνται επίσης οι δράσεις:
 Υλοποίηση Μαθήματος Επιχειρηματικότητας για όλα τα Τμήματα του
Πολυτεχνείου Κρήτης, το εαρινό εξάμηνο
 Υλοποίηση Ανοικτών Σεμιναρίων «Έναρξης Νέων Επιχειρήσεων» (Νοέμ. –
Δεκέμ. 2011)
 Ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού και εικονικών πλατφόρμων (εφαρμογή
από το εαρινό εξάμηνο του 2012)
 Καθοδήγηση Φοιτητών σε θέματα επιχειρηματικότητας
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