ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» του Κέντρου Έρευνας Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας, καλεί ενδιαφερόμενες επιχειρηματικές ομάδες και νεοφυείς
επιχειρήσεις (startups), με σημείο αναφοράς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιτάχυνσης, μέχρι
την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020.
Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Επιταχυντή
http://accelerator.archimedes.uoa.gr/?page_id=171
Το πρόγραμμα επιτάχυνσης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Η πρόσκληση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και σε νεοφυείς επιχειρήσεις που δεν
έχουν συμπληρώσει 3 έτη λειτουργίας, των οποίων τουλάχιστον ένα μέλος είναι και μέλος
της πανεπιστημιακής κοινότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, ως εξής:
▪
▪
▪
▪
▪

προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι
ερευνητές
μέλη ΔΕΠ
διοικητικοί υπάλληλοι
επισκέπτες ερευνητές/καθηγητές.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Φιλοξενία των ομάδων στους χώρους του Επιχειρηματικού Επιταχυντή.
Υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς
τεχνολογίας, σε συνεργασία με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Κέντρου
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ.
Εκπαίδευση σε θεματολογία σχετική με την επιχειρηματικότητα (Lean startup,
Business Model Canvas, Business Plan, τεχνικές παρουσιάσεων, ευκαιρίες
χρηματοδότησης κ.α.).
Εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένους συμβούλους
(pitching deck, business plan, κατάρτιση χρηματοοικονομικού μοντέλου, νομικά και
φορολογικά θέματα).
Υποστήριξη από εξειδικευμένους μέντορες, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του
πανεπιστημίου και μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας.
Δικτύωση με επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και με άλλες ομάδες που
φιλοξενούνται στο πρόγραμμα επιτάχυνσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ
1. Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται με σειρά προτεραιότητας
(first come – first served) από τα στελέχη του Επιταχυντή.
2. Για τις ομάδες/νεοφυείς επιχειρήσεις που πληρούν τα βασικά κριτήρια (επιλεξιμότητα,
δραστηριότητα, καινοτομικότητα), προγραμματίζεται προσωπική συνέντευξη, στην
οποία γίνεται περαιτέρω ανάλυση της επιχειρηματικής ιδέας/λειτουργίας και των
αναγκών που καλούνται να καλυφθούν μέσω του προγράμματος επιτάχυνσης.
3. Οι ομάδες/νεοφυείς επιχειρήσεις που θα προκριθούν από τη διαδικασία αξιολόγησης
υπογράφουν συμφωνητικό ένταξης στο πρόγραμμα επιτάχυνσης και εντάσσονται στις
δράσεις και υπηρεσίες του Επιχειρηματικού Επιταχυντή.
4. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιτάχυνσης, οι ομάδες/νεοφυείς
επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους πλάνο
σε φορείς χρηματοδότησης.
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Email ΑΡΧΙΜΗΔΗ: accelerator.archimedes@uoa.gr
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