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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ

Α.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα υπηρεσιών επιχειρηματικής επιτάχυνσης (εφεξής «Πρόγραμμα») διοργανώνεται από την
ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» και το διακριτικό τίτλο
«ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς αρ. 100 (εφεξής
«Τεχνόπολις») η οποία έχει εντάξει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013», Άξονας
προτεραιότητας: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής», την πράξη
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – «ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INNOVATHENS».
Το Πρόγραμμα διέπεται από τις διατάξεις της παρούσας καθώς και τους πρόσθετους όρους του Συμφώνου
Συμμετοχής στο Πρόγραμμα (εφεξής «ΣΣΠ»), το οποίο θα κληθούν να υπογράψουν οι τελικώς
συμμετέχοντες στη φάση επιχειρηματικής επιτάχυνσης. Το ΣΣΠ θα περιλαμβάνει εύλογους όρους, σύμφωνα
με την αρχή της καλής πίστης, αναφορικά με την προσδοκώμενη συμπεριφορά των Συμμετεχόντων σε
σχέση με την κτιριακή υποδομή, τους λοιπούς Συμμετέχοντες, τα όργανα και λοιπούς συντελεστές του
Προγράμματος, καθώς και σε σχέση με την κατ’ ιδίαν παροχή των λοιπών παροχών του Προγράμματος,
όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα.
Η διαδικασία αξιολόγησης για τη συμμετοχή θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας κατά τα
ειδικότερα κατωτέρω περιγραφόμενα. Η υποβολή υποψηφιότητας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα και η
συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνιστά δήλωση περί πλήρους γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων
αυτών, καθώς και των αξιολογικών κρίσεων και αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων του Προγράμματος,
από τις οποίες δεσμεύονται απόλυτα οι Συμμετέχοντες. Οι Συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής
αντίθετης αξίωσής τους.
Η Τεχνόπολις δικαιούται να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους αυτούς ή και να ματαιώσει τη διεξαγωγή
του Προγράμματος για σπουδαίο λόγο, με σχετική ανακοίνωση στον διαδικτυακό τόπο www.innovathens.gr ή
με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Ουδεμία αξίωση απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες ή με αφορμή
αυτές δύναται να προβληθεί έναντι της Τεχνόπολις.
Μέσω του Προγράμματος θα υποστηρίζονται νέοι άνθρωποι που θέλουν να αναπτύξουν επιχειρηματικές
δραστηριότητες με καινοτόμο και εξωστρεφή προσανατολισμό και θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες
απασχόλησης των νέων στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Β. ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραμμα απαρτίζεται αφενός από τη διαδικασία αξιολόγησης αφετέρου από τη διαδικασία υλοποίησης.
Ειδικότερα:
Β1. Διαδικασία αξιολόγησης: μπορούν να συμμετέχουν άτομα από όλη την Ελλάδα με καινοτόμες ιδέες σε
όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα πρόσκληση, συνοπτική περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας ή δραστηριότητας ή σχεδίου
που χρήζει συμβουλευτικής για την ανάπτυξή της, η οποία θα αξιολογηθεί, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
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κατωτέρω. Η Τεχνόπολις θα συστήσει Επιτροπή Αξιολόγησης και θα εξειδικεύσει τις αρχές λειτουργίας της με
απόφαση που θα αναρτηθεί στον ιστότοπο www.innovathens..gr. Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει (α) έλεγχο
των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, (β) αξιολόγηση της αίτησης, και (γ) αξιολόγηση της παρουσίασης
της επιχειρηματικής ιδέας, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στην παρούσα και τα
ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση σύστασης της Επιτροπής.
Οι προτάσεις που θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία θα αναδειχτούν νικήτριες
και θα ενταχθούν στo πρόγραμμα επιτάχυνσης. Οι τρεις (3) προτάσεις με την αμέσως χαμηλότερη
βαθμολογία από τις επιλεγόμενες θα αποτελέσουν τις αναπληρωματικές αυτών, σε περίπτωση που κάποια
από τις επικρατούσες επιχειρηματικές ιδέες ή ομάδες εγκαταλείψουν πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αξιολόγησης.
Οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται για τα αποτελέσματα όλων των σταδίων αξιολόγησης μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από τον διοργανωτή φορέα.
Β2.

Διαδικασία επιχειρηματικής επιτάχυνσης:

1. Περιγραφή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Οι προκριθείσες στη φάση αυτή επιχειρηματικές ομάδες, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το πλήρες
φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Προγράμματος. Οι κύριες παροχές του Προγράμματος συνίστανται
στα ακόλουθα:
1.1 Σεμινάρια, workshops και δράσεις, όπου θα παρασχεθούν στοχευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε
θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής, λειτουργίας, οργάνωσης και ανάπτυξης των ωφελουμένων. Οι
υπηρεσίες θα αφορούν κατ' ελάχιστον:
1.1.1 Σεμινάρια και συμβουλευτική σε θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής και οργάνωσης

Επιχειρησιακός σχεδιασμός

Βασικές Αρχές Επιχειρηματικής Λειτουργίας

Οργάνωση επιχείρησης

Διαχείριση Καινοτομίας
1.1.2 Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ανάπτυξη και Προώθηση Πωλήσεων

Οργάνωση και Βιωσιμότητα Επιχειρηματικών Σχημάτων

Ρευστότητα – Χρηματοδότηση

Ανάλυση θεμάτων επιχειρηματικής λειτουργίας (operation management)
1.2 Εξατομικευμένο mentoring - coaching ανά επιχείρηση

Γ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Αριθμός σχημάτων που θα ωφεληθούν
Στον επιχειρηματικό επιταχυντή θα ενταχθούν συνολικά 54 σχήματα των 1-4 ατόμων, σε τρεις κύκλους των
18 σχημάτων έκαστος.
2. Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας
Οι τρεις κύκλοι του επιχειρηματικού επιταχυντή θα διεξαχθούν ως εξής:
ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Φεβρουάριος – Μάιος 2015
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Απρίλιος – Ιούλιος 2015
ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Ιούνιος – Οκτώβριος 2015
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3. Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΥΚΛΟ
10 Φεβρουαρίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 20 Φεβρουαρίου 2015
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΚΛΟ
15 Μαρτίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 21 Μαρτίου 2015
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΚΥΚΛΟ
10 Μαίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 20 Μαίου 2015

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα έχουν μεμονωμένα άτομα ή ομάδες
απαρτιζόμενες από έως 4 άτομα (εφεξής αδιακρίτως η Επιχειρηματική Ομάδα, έκαστος δε αυτής
Συμμετέχων), που έχουν ορισμένη επιχειρηματική ιδέα, κατά τα ειδικότερα στην παρούσα προβλεπόμενα, οι
οποίοι και θα πρέπει να πληρούν τα κατωτέρω κριτήρια κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας
προκήρυξης:
1. Είναι ηλικίας άνω των 18 ετών.
2. Στην ομάδα/σχήμα/επιχείρηση συμμετέχει τουλάχιστον 1 απόφοιτος/η ΑΕΙ.
3. Ανήκουν σε μια από τις κάτωθι κατηγορίες:
 Δεν έχουν ήδη συστήσει ή μετάσχει στη σύσταση ή λειτουργία εταιρίας οποιασδήποτε νομικής
μορφής, με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου/νομίμου εκπρόσωπου ή μέλους της διοίκησής της, για
την υλοποίηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού τους σχεδίου, αλλά έχουν και μπορούν να
περιγράψουν την επιχειρηματική τους ιδέα και επιθυμούν να τύχουν συμβουλευτικής στα πλαίσια του
Προγράμματος για την ίδρυση επιχείρησης και την ανάπτυξη του επιχειρηματικού της
μοντέλου.
 Είναι εταίροι/μέτοχοι/νόμιμοι εκπρόσωποι επιχείρησης οιασδήποτε νομικής μορφής και επιθυμούν να
τύχουν συμβουλευτικής στα πλαίσια του Προγράμματος για τη βελτίωση των επιχειρηματικών
διαδικασιών της.
 Είναι εταίροι μέτοχοι/νόμιμοι εκπρόσωποι επιχείρησης οιασδήποτε νομικής μορφής και επιθυμούν να
τύχουν συμβουλευτικής στα Πλαίσια του Προγράμματος για τον επιτυχή αναπροσανατολισμό των
δραστηριοτήτων της.
Από τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποκλείονται οι εργαζόμενοι της
«Τεχνόπολις» καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, που ως μέλη προκριθεισών επιχειρηματικών ομάδων
συμμετείχαν στη φάση επιχειρηματικής επιτάχυνσης προηγούμενου κύκλου του Προγράμματος.
Τα πρόσωπα της Επιχειρηματικής Ομάδας θα πρέπει να είναι κύριοι συντελεστές υλοποίησης της
επιχειρηματικής ιδέας και λειτουργίας της εταιρίας-φορέα αυτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υφίσταται
δικαιολογημένη ανάγκη, μετά από σχετική εγκριτική απόφαση κατά την ελεύθερη κρίση του αρμοδίου
οργάνου, είναι δυνατή η αντικατάσταση ή/και συμπλήρωση (μέχρι των τεσσάρων πάντως ατόμων ανά
Επιχειρηματική Ομάδα) των μελών των Επιχειρηματικών Ομάδων, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση οι νέοι
Συμμετέχοντες να πληρούν τα στην παρούσα ανωτέρω υπό 1, 2 και 3 προβλεπόμενα κριτήρια.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης υπογραφής του ΣΣΠ ή/και της μη συνεπούς και επιμελούς
παρακολούθησης και συμμετοχής στις δράσεις επιχειρηματικής επιτάχυνσης, το αρμόδιο όργανο
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δύναται να αποφασίσει αντίστοιχα τη μη ένταξη στη φάση επιχειρηματικής επιτάχυνσης των εν λόγω
Επιχειρηματικών Ομάδων ή / και την ενδεχόμενη –κατά την ελεύθερη κρίση της- αντικατάστασή τους
από τις αμέσως επόμενες στην τελική σειρά κατάταξης.
Τυχόν μη αποδεκτή συμπεριφορά σύμφωνα με τους όρους του ΣΣΠ, πρόκληση φθοράς από υπαιτιότητα ή
άλλου τύπου συμπεριφορά των Συμμετεχόντων που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη και ιδίως σε κοινώς
παραδεδεγμένους κανόνες αποδεκτής κοινωνικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς, καθώς και η εν γένει
κατάχρηση του Προγράμματος δύναται να προκαλέσει απένταξη από το Πρόγραμμα κατόπιν απόφασης του
αρμοδίου οργάνου. Σε μία τέτοια περίπτωση, καθώς και σε κάθε περίπτωση αποχώρησης οποιασδήποτε
Επιχειρηματικής Ομάδας από το Πρόγραμμα, το αρμόδιο όργανο δύναται να προχωρήσει στην
αντικατάσταση της απενταχθείσας ή οικειοθελώς αποχωρήσασας Επιχειρηματικής Ομάδας από την αμέσως
επόμενη στη σειρά κατάταξης.
Κάθε Επιχειρηματική Ομάδα έχει δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα
μόνο με ένα επιχειρηματικό σχέδιο.
Η Επιχειρηματική Ομάδα δύναται να υποβάλει το επιχειρηματικό της σχέδιο προς ενίσχυση από εθνικούς ή
κοινοτικούς πόρους ή να συμμετάσχει σε άλλους διαγωνισμούς ή προγράμματα, χωρίς αυτό να περιορίζει τη
συμμετοχή της στο Πρόγραμμα.
Η Επιχειρηματική Ομάδα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις αιτήσεις που υποβάλλει, καθώς και για την
ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που δηλώνει.
Τυχόν κόστος προετοιμασίας των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών ιδεών ή σχεδίων επιβαρύνει
αποκλειστικά τις Επιχειρηματικές Ομάδες.
Κάθε Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται, μεταξύ άλλων, ότι η υποψηφιότητά του υποβάλλεται από αυτόν
νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, έχοντας λάβει τις αναγκαίες προς τούτο
εξουσιοδοτήσεις, συναινέσεις ή/και άδειες. Επιπρόσθετα, ο Συμμετέχων δηλώνει ότι κατέχει τα νόμιμα
δικαιώματα επί του υποβαλλομένου επιχειρηματικού σχεδίου και με την υποβολή, τη χρήση, προβολή ή με
οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του επιχειρηματικού σχεδίου του δεν παραβιάζονται δικαιώματα
πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά ή βιομηχανικά απόρρητα ή τυχόν άλλα δικαιώματα τρίτων,
φυσικών ή νομικών προσώπων, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
Οι Συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή εξασφάλισης τυχόν άλλης
επιθυμητής προστασίας των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων τους, καθώς και των δικαιωμάτων
που απορρέουν από αυτά. Οι Συμμετέχοντες, με την υποβολή της υποψηφιότητάς τους για συμμετοχή στο
Πρόγραμμα, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν τη σχετική ευθύνη, απαλλάσσοντας τους διοργανωτές του
Προγράμματος από οιαδήποτε σχετική ευθύνη.
Όλα τα στοιχεία τα οποία θα υποβληθούν από τους Συμμετέχοντες στο πλαίσιο του Προγράμματος
θα τηρηθούν εμπιστευτικά, με εξαίρεση όπου προβλέπεται άλλως στους παρόντες όρους.
Κάθε Συμμετέχων ρητά αποδέχεται ότι συνοπτική περιγραφή της επιχειρηματικής του ιδέας, μετά από
προηγούμενη έγκρισή του ως προς το τελικό κείμενο, δύναται να παρουσιαστεί από το Πρόγραμμα στο ευρύ
κοινό και να προβληθεί μέσω ηλεκτρονικών, έντυπων ή άλλων μέσων, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του
Προγράμματος και της προβολής του.
Οι Συμμετέχοντες διατηρούν στο ακέραιο τα τυχόν υπάρχοντα πνευματικά κ.λπ. δικαιώματα επί των
επιχειρηματικών σχεδίων τους και των αποτελεσμάτων αυτών, όπως προβλέπει ο νόμος. Κατά τα
λοιπά, οι Συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να παρέχουν προς την «Τεχνόπολις» άδεια χρήσης και προβολής
της πορείας και των επιτευγμάτων της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου τους, κατόπιν προηγούμενης
έγκρισής τους ως προς τα τελικά κείμενα, αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης, προώθησης και
ανάδειξης του Προγράμματος με συνολική διάρκεια δύο (2) έτη από την ημερομηνία ένταξής τους σε αυτό.
Αντίγραφα των φακέλων όλων των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων μαζί με τα υποβληθέντα επιχειρηματικά
σχέδια θα παραμείνουν στο Innovathens για αρχειακούς λόγους.
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Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με το Πρόγραμμα αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στο διαδικτυακό τόπο
www.innovathens.gr, ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης της και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύει
κάθε τυχόν άλλης παρασχεθείσας ενημέρωσης (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, επιστολής κ.λπ.).
Η Τεχνόπολις ενημερώνει τους υποψηφίους Συμμετέχοντες ότι η ίδια ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για
λογαριασμό της θα επεξεργασθούν, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, τα προσωπικά δεδομένα της αίτησης
συμμετοχής καθώς και τυχόν λοιπά προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν με τη συνδρομή των
υποψηφίων Συμμετεχόντων, με σκοπό τη συλλογή και επεξεργασία των αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα,
και την ανάδειξη των Συμμετεχόντων σε αυτό. Η συμπλήρωση και η υπογραφή της αίτησης συμμετοχής
συνιστούν συγκατάθεση για την κατά τα ανωτέρω επεξεργασία.
Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα υποψηφίων
Συμμετεχόντων που δεν έγιναν αποδεκτοί στο Πρόγραμμα θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους
επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων των υποψηφίων Συμμετεχόντων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα
12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνόπολη στην ακόλουθη
διεύθυνση: «Τεχνόπολις - Γκάζι Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. Προστασίας και Ανάδειξης Βιομηχανικού
Αρχαιολογικού Πάρκου Αθηνών», Πειραιώς 100, 11854 Αθήνα, τηλ. 213 010 93000.
Αναφορικά με τους Συμμετέχοντες, η Τεχνόπολη ενημερώνει ότι θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα
που θα δίνονται από αυτούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύμφωνο Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, προς το
σκοπό της ορθής διεξαγωγής, υλοποίησης και προβολής του Προγράμματος, και θα τα διατηρεί καθ’ όλη τη
διάρκεια του Προγράμματος, καθώς και μετά από αυτό κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ΣΣΠ. Αποδέκτες
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς διεξαγωγής και προβολής του Προγράμματος, θα
είναι τα όργανα και εν γένει συντελεστές του Προγράμματος, καθώς και συνεργαζόμενες εταιρείες στο
πλαίσιο υλοποίησης και προβολής του Προγράμματος

Ε.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι Επιχειρηματικές Ομάδες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής θα αξιολογηθούν και
βαθμολογηθούν με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω. Η συνολική βαθμολογία της κάθε
υποψηφιότητας είναι το άθροισμα των βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Με βάση τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης ανά κύκλο η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει πίνακα κατάταξης των υποψηφιοτήτων και
συντάσσεται σχετικό πρακτικό της.
Ομάδα Α: Ποιότητα πρότασης 35%
 Σαφήνεια της επιχειρηματικής πρότασης
 Δυναμική του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου
 Στάδιο ανάπτυξης του προτεινόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας
 Στοιχεία καινοτομικότητας
Ομάδα Β: Στοιχεία ομάδας 30%
 Αξιολόγηση Βιογραφικών – Εμπειρία στελεχών
 Βαθμός ωριμότητας της επιχειρηματικής ομάδας
 Κάλυψη των απαιτούμενων τεχνολογικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων
Ομάδα Γ: Δυναμική αγοράς 20%
 Μέγεθος αγοράς στην οποία απευθύνεται το προϊόν ή η υπηρεσία
 Προοπτικές εξαγωγής και σε αγορές εκτός Ελλάδας
Ομάδα Δ: Πεδίο δραστηριότητας 15%
 Σχέση του προτεινόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας με δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας
 Συνάφεια του σχεδίου με την πόλη της Αθήνας
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ΣΤ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Στείλτε ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής σας στο info@innovathens.gr με θέμα “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ” αναφέροντας στο για ποια χρονική περίοδο του επιταχυντή ενδιαφέρεστε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:
1.

2.
3.
4.
5.




6.

Ονομαστικά στοιχεία για το πρόσωπο ή/και την ομάδα που υποβάλλει την πρόταση, όπως ζητούνται
στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος [εδώ], συνοδευόμενη από αναλυτικά Βιογραφικά
Σημειώματα.
Σύντομη περιγραφή της ιδέας/project/επιχειρηματικής δραστηριότητας που χρήζει συμβουλευτικής
για την ανάπτυξη/μορφοποίηση/βελτίωσή της (maximum 500 λέξεις).
Προσδιορισμός του πεδίου, στο οποίο εντάσσεται η πρόταση και τεκμηρίωση του καινοτομικού της
χαρακτήρα (maximum 300 λέξεις).
Βασικοί στόχοι που επιδιώκονται με την ένταξη στον επιταχυντή (maximum 300 λέξεις).
Επίπεδο ωριμότητας/αναγκών στο οποίο θεωρείται ότι εντάσσεται η υποψήφια ομάδα:
ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Βελτίωση της κατανόησης βασικών αρχών ανάπτυξης επιχειρήσεων και ενίσχυσης
δεξιοτήτων καινοτομίας (επίπεδο υπό σύσταση ή νεοφυούς επιχείρησης)
ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Βελτίωση επιχειρηματικής λειτουργίας και καινοτομικών ικανοτήτων (επίπεδο για
λειτουργούσα επιχείρηση <3 έτη)
ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Αναπροσαρμογή λειτουργιών, εισαγωγή καινοτομικών διαδικασιών, ανάπτυξη νέου
καινοτομικού προϊόντος ή επαναπροσανατολισμός σχετικά ώριμης επιχείρησης (επίπεδο για
λειτουργούσα επιχείρηση > 3 έτη)

Ιεράρχηση των ειδικών αναγκών του υποψηφίου σε συνάρτηση με τις ενότητες του κεφαλαίου Β
(πιο πάνω).

Πρόσβαση:
Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός»
Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»
Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο»
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Το INNOVATHENS έχει ενταχθεί στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ATTIKH 2007-2013», στον Άξονα Προτεραιότητας (2):
«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» του Π.Ε.Π. «Αττικής 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
Σε συνεργασία με το Athens Σynergies:
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