
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ RYERSON, (TORONTO, CANADA) 

 

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, προκηρύσσει διαγωνισμό Επιχειρηματικού Σχεδίου για την 

υλοποίηση νέας επιχειρηματικής ιδέας σε οποιοδήποτε κλάδο της οικονομίας. 

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ) 

καθώς και οι φοιτητές του Π.Κ. 

Η διαδικασία περιλαμβάνει: 

 Υποβολή της επιχειρηματικής ιδέας και ενός βιογραφικού   

 Επιλογή των 6 καλύτερων ιδεών από ομάδα αξιολόγησης 

 Αποστολή από το ΙΤΕ των επιλεγέντων ιδεών στο Ryerson University το οποίο θα επιλέξει τελικά 

τις 3-4 καλύτερες. 

 Το Ryerson θα χρηματοδοτήσει τα παρακάτω για κάθε επιλεγόμενο:  

i. Εισιτήριο οικονομικής θέσης με επιστροφή προς το Τορόντο και ασφάλεια υγείας για την 

περίοδο μέσα Ιουνίου - μέσα Σεπτεμβρίου 2016.  

ii. Πλήρη πρόσβαση για τους 4 μήνες της παραμονής (προβλεπόμενη έναρξη μέσα Ιουνίου 

2016), 24 ώρες/μέρα, 7 ημέρες/εβδομάδα στη Θερμοκοιτίδα Digital Media Zone του 

Πανεπιστημίου. 

iii. Παροχή χώρου και πρόσβασης στις υπηρεσίες της Θερμοκοιτίδας, διοικητική και τεχνική 

υποστήριξη, πρόσβαση σε ειδικούς συμβούλους και σε εκδηλώσεις. 

iii. $2000 για δαπάνες παραμονής την ίδια περίοδο στο Τορόντο 

 Τα κριτήρια επιλογής των ιδεών είναι τα παρακάτω: 

 Καινοτόμα ιδέα που έχει εμπορική ή κοινωνική αξία.   
 Ύπαρξη επιχειρηματικού Σχεδίου και πρωτοτύπου   
 Η ιδέα και το εργασιακό στυλ ταιριάζει με τις απαιτήσεις της συνεργατικής 
 διαδικασίας που εφαρμόζεται στο Digital Media Zone του Πανεπιστημίου Ryerson    
 Επιθυμία επικοινωνίας των επιτευγμάτων και της εμπειρίας του συμμετέχοντα σε 
 μέσα και ενδιαφερόμενους   
 Επιθυμία επικοινωνίας της εμπειρίας του συμμετέχοντα στο ίδρυμα του και να 
 παραμείνει σε επαφή με το Ryerson. 
 

 Ο υποψήφιος πρέπει να προετοιμάσει και να υποβάλει ένα βίντεο διάρκεια 5 λεπτών το οποίο: 

Θα περιγράψει την ιδέα, η οποία πληροί τα παραπάνω κριτήρια 

Θα περιγράψει τις προσδοκίες που έχει από την παρουσία του στο Ryerson και μετά την 

επιστροφή του 

Θα περιγράψει πως μέσα από την εμπειρία της συνεργασίας θα εκπληρώσει τους στόχους του. 



Θα παρουσιάσει οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία επιθυμεί που θα επιτρέψει στους 

αξιολογητές να μάθουν περισσότερα γι' αυτόν και την ομάδα του. 

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο e-mail: saitakis@stepc.gr, μέχρι τη Δευτέρα 

11.04.2016, ώρα 12.00 

Η πρώτη αξιολόγηση θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα ορίσει το ΙΤΕ και η τελική από 

το Πανεπιστήμιο Ryerson. Oι επιτυχόντες θα ενημερωθούν αρχές Μαΐου 2016. 

Για περισσότερες πληροφορίες: Αρτέμης Σαϊτάκης, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 

Τηλ. 2810 (39) 1908 

http://digitalmediazone.ryerson.ca  

www.forth.gr 

www.stepc.gr  

 

 

http://digitalmediazone.ryerson.ca/

