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Η δραστηριότητα εντάσσεται στα πλαίσια της «Μονάδας Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης», 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 και έχει ως στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος
για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου
Κρήτης.
Το “Φυτώριο Ιδεών Φοιτητών - UNISTEP”, βαδίζοντας στα χνάρια των επιτυχημένων
υλοποιήσεων του παρελθόντος, θα δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές του
Πολυτεχνείου Κρήτης να αναπτύξουν πρωτότυπα προϊόντων ή υπηρεσιών βασισμένα
σε μία καινοτόμα ιδέα τους που δυνητικά μπορεί να αποτελέσουν το πρόπλασμα μια
νέας επιχείρησης, αξιοποιώντας έτσι τις γνώσεις που έχουν, την υλικοτεχνική υποδομή
των εργαστηρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης και την συμβουλευτική υποστήριξη για το
εγχείρημά τους. Επίσης, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα επιμόρφωσης σχετικά με
την έναρξη νέων εγχειρημάτων με τη συμμετοχή τους στους ανοικτούς κύκλους
σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας που θα οργανωθούν παράλληλα με την υλοποίηση
του Φυτωρίου ιδεών, θα υπάρχει δε, δυνατότητα καθοδήγησής τους, ώστε να κάνουν
εμπορεύσιμο και ανταγωνιστικό το καινοτόμο προϊόν που θα δημιουργήσουν.
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Μεθοδολογία Υλοποίησης
Θα ακολουθηθεί η επιτυχημένη μεθοδολογία που είχε εφαρμοστεί και σε
προηγούμενους κύκλους εφαρμογής του Φυτωρίου Ιδεών, η οποία περιγράφεται
αναλυτικά στο σχετικό οδηγό που έχει εκδοθεί και είναι διαθέσιμος για κάθε
ενδιαφερόμενο.
Συνολικά, θα αναπτυχτούν 4 πρωτότυπα πιθανών προϊόντων ή υπηρεσιών από
φοιτητές ή ομάδες φοιτητών.
Η υποβολή προτάσεων θα αρχίσει στις 1 Σεπτεμβρίου, ενώ καταληκτική ημερομηνία
είναι η Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: nikininaba@yahoo.gr. Ο χρόνος υλοποίησης της δράσης
είναι 9 μήνες, από τον Οκτώβριο του 2011 έως και τον Ιούνιο του 2012, ενώ θα
ακολουθήσει και ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος για το επόμενο ακαδημαϊκό
έτος 2012-2013.
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 έως 2.000 ευρώ, ενώ χρηματοδοτούνται και οι
απαιτούμενες μετακινήσεις για τη συλλογή πληροφοριών ή τη συμμετοχή σε εκθέσεις
σχετικές με το προς ανάπτυξη πρωτότυπο, συνολικής αξίας 900 ευρώ (ανά πρωτότυπο).
Ως προς τη διαδικασία, οι φοιτητές μετά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος θα μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους συμπληρώνοντας όλα τα
πεδία του εντύπου «Αίτηση Συμμετοχής» (επισυνάπτεται). Ειδική επιτροπή,
αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα αξιολογήσει τις προτάσεις,
βάσει ήδη διαμορφωμένων κριτηρίων, και θα επιλέξει τους τέσσερεις φοιτητές ή
ομάδες φοιτητών που θα αναπτύξουν τα τέσσερα πρωτότυπα. Στο τέλος της περιόδου
ανάπτυξης του πρωτοτύπου, ο φοιτητής/τρια, θα πρέπει να υποβάλει μια έκθεση
πεπραγμένων. Τα πρωτότυπα που θα δημιουργηθούν θα προβληθούν μέσω του
διαδικτύου από την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, αλλά και με τη
δημιουργία σχετικών εντύπων προώθησης.
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Σημαντικές Ημερομηνίες:
Ιούλιος 2011

 Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2011

 Πληροφορίες, επαφές με ενδιαφερόμενους

1-16 Σεπτεμβρίου 2011

 Υποβολή προτάσεων

Τέλος Σεπτεμβρίου 2011

 Αξιολόγηση προτάσεων

Οκτώβριος 2011

 Έναρξη υλοποίησης προγράμματος

Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2011

 Υλοποίηση ανοικτών Σεμιναρίων
«Έναρξης Νέων Εγχειρημάτων»

Ιούνιος 2012

 Λήξη προθεσμίας κατασκευής πρωτοτύπων,
προώθηση πρωτοτύπων

Οκτώβριος 2012-Ιούνιος 2013

 Υλοποίηση 2ου Κύκλου Φυτωρίου Ιδεών

Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2013

 Έκδοση τόμου Υλοποίησης αποτελεσμάτων
δράσης
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