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ΕΠΕΙΓΟΝ
**Για αξιοποίηση προς όφελος
φοιτητών και νέων ερευνητών

ΘΕΜΑ: Μία ευκαιρία για τους φοιτητές κι ιδίως για νέους ερευνητές µε επιχειρηµατικό σχέδιο
(business plan) – Ένα σεµινάριο από το πετυχηµένο βελγικό cluster υψηλής τεχνολογίας µε
πρόσκληση των ΕΜΠ και ΟΠΑ και µε τη στήριξη του Υπουργείου
Σχετ.: Το υπ’αριθ εισερχ ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ 4832/27-3-2012 κοινό έγγραφο των ΜΟΚΕ του ΕΜΠ και του ΟΠΑ

Αξιότιµοι κύριοι,
Την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Μαϊου οργανώνεται µία εξαιρετικής σηµασίας διηµερίδα από τις
Μονάδες Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας του ΕΜΠ και του ΟΠΑ, την οποία αποφασίσαµε να
υποστηρίξουµε ενεργά και να την επεκτείνουµε σε όλα τα ιδρύµατα γιατί κρίνουµε ότι κατά το
δυνατόν περισσότερα ιδρύµατα πρέπει να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που θα δοθούν τόσο για τις
Μονάδες Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας (ΜΟΚΕ) τους όσο και για νέους ερευνητές & φοιτητές
που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στη δηµιουργία επιχείρησης.
Κατανοούµε ότι πρόκειται για το Σαββατοκύριακο των εκλογών και θα υπάρχει µία δυσκολία στις
µετακινήσεις αλλά είναι µία ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί και πρέπει να την αξιοποιήσουν όσο µπορούν
περισσότεροι.
Στη διηµερίδα αυτή, ο διευθυντής και επιτυχηµένοι επιχειρηµατίες από την υποδειγµατική συστάδα
(*cluster) Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας από το Βέλγιο (µε όνοµα «Spinoffkwadraat» δείτε www.sokwadraat.be) θα παρουσιάσουν το µοντέλο επιτυχίας του cluster, θα εκπαιδεύσoυν
στελέχη των ΜΟΚΕ (την Παρασκευή 4 Μαϊου) και θα συζητήσουν µε νέους ερευνητές και φοιτητές
µε επιχειρηµατικά σχέδια (το Σάββατο 5 Μαϊου) µε στόχο να τους υποστηρίξουν ουσιαστικά στην
προσπάθειά τους.
Για το λόγο αυτό
(α) σας παρακαλούµε να κινητοποιήσετε κατά το δυνατόν περισσότερους νέους ερευνητές και
φοιτητές µε επιχειρηµατικά σχέδια. Είναι δεδοµένο ότι η εµπειρία θα είναι πολύτιµη για αυτούς
και πιθανότατα θα επωφεληθούν και πρακτικά στη συνέχεια της προσπάθειάς τους!
(β) προσκαλούµε τα στελέχη των ΜΟΚΕ και άλλα στελέχη του Ιδρύµατος που ενδιαφέρονται να
αναλάβουν ενεργό ρόλο στην υποστήριξη επιχειρηµατικών σχεδίων φοιτητών και νέων ερευνητών.

Τα κόστη µετακινήσεων µπορούν να καλυφθούν από τις σχετικές συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις. Αν
υπάρχει τεχνικό ζήτηµα παρακαλώ επικοινωνήστε στο mail της Ειδικής Γραµµατέως i.orfanou@epeaek.gr
για να διευθετήσουµε τυχόν πρόβληµα κάλυψης κόστους µετακινήσεων µε προσαρµογή του Σχεδίου
Υλοποίησης µε ίδια Μέσα.
Σχετικώς, συνηµµένα θα δείτε την Πρόσκληση από τις ΜΟΚΕ του ΕΜΠ και του ΟΠΑ αλλά και το Πρόγραµµα
της διηµερίδας (στα αγγλικά όπως συµφωνήθηκε µε τους προσκεκληµένους από το Spinoffkwadraat), όπως
δηµοσιεύονται και στην ειδική ιστοσελίδα http://careers.edulll.gr και θα δηµοσιευθούν τις επόµενες µέρες
στην ιστοσελίδα µας. Η Πρόσκληση παραπέµπει στους ιστότοπους των εν λόγω ΜΟΚΕ (ΜοΚΕ ΕΜΠ
(http://mke.ntua.gr) και ΜΟΚΕ ΟΠΑ (www.mke.aueb.gr) όπου θα βρείτε οδηγίες εγγραφής.
Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
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