ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ BUSINESS PLAN – INNECO 2016
Όροι και Προϋποθέσεις

Εισαγωγή
Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικού Σχεδίου ( Business Plan) εφεξής ο «Διαγωνισμός» τoυ
Ομίλου Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΝΕ (εφεξής η «Διοργανώτρια») έχει ως αντικείμενο νέες
πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες / προτάσεις, οι οποίες αφορούν τις «Θεματικές Ενότητες»
όπως αυτές ορίζονται παρακάτω. Στόχος του διαγωνισμού είναι η δημιουργία
ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης στην Ελλάδα, η ανάδειξη
και προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στο νεανικό
ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας ,η προώθηση της έρευνας και παραγωγής καινοτομίας
καθώς και της εξωστρέφειας ως βασικής φιλοσοφίας για την αναβάθμιση της
ανταγωνιστικότητας της χώρας μας και την προβολή των δημιουργικών και παραγωγικών
δυνατοτήτων της.,η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής
προστιθέμενης αξίας και καινοτομίας.
Επίσης στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις πρωτότυπες ιδέες
που συμβάλουν στην ανάπτυξη πρωτοπόρων συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε
νέες τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό
προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών αλλά και στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε παραδοσιακούς τομείς
όπως το εμπόριο ή ο δευτερογενής τομέας με χρήση καινοτόμων συστημάτων ή με παροχή
επιπλέον σύγχρονων υπηρεσιών. Οι θεματικές περιοχές του διαγωνισμού συμβαδίζουν με
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τους τομείς της ελληνικής οικονομίας που δύνανται να συντελέσουν στη μελλοντική ανάπτυξη
και ανταγωνιστικότητα της εθνικής καινοτομίας. Οι επιχειρηματικές ιδέες αξιολογούνται από
ομάδα εξωτερικών αξιολογητών αναγνωρισμένου κύρους και εμπειρίας,
Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων
συμμετοχής των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, καθώς και της
διαδικασίας μέσω της οποίας θα αναδειχθούν νικητές και διακριθέντες στο πλαίσιο του
Διαγωνισμού.

Α. Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
1) Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν την
εγγραφή και την υποβολή της πρότασης του.
2) Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως
των όρων του διαγωνισμού και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.
3) Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.
4) Η υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα για Έλληνες υπηκόους,
με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων όπου αυτοί απαιτούνται και στην Αγγλική
για αλλοδαπούς υπηκόους
5) Απαγορεύεται η αναφορά προσωπικών στοιχείων στον τίτλο και στην περιγραφή της
πρότασης στα συνημμένα αρχεία (εκτός της φόρμας με τα προσωπικά στοιχεία) που
υποβάλλεται στον διαγωνισμό. Κάθε τέτοια αναφορά στοιχείων θα έχει ως συνέπεια τον
αποκλεισμό της πρότασης από το Διαγωνισμό.
6) Στο Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει κάθε φυσικό πρόσωπο, Έλληνας , Κύπριος ή
άλλος κοινοτικός υπήκοος ή Έλληνας του εξωτερικού, και κάθε άλλος αλλοδαπός υπήκοος
που θέλει να επιχειρήσει στην Ελλάδα ,18 ετών και άνω κατά την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προτάσεων.
Κάθε έγκυρη πρόταση, θα λάβει αντίστοιχη βεβαίωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
7) Οι συμμετέχοντες φέρουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης
προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που
απορρέουν από αυτές.
8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό ατομικά ή ομαδικά. Στην
περίπτωση ομαδικής συμμετοχής θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο
οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της, στο σύνολο
έως πέντε (5).
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Για την δήλωση των προσωπικών στοιχείων των μελών της ομάδας, ο εκπρόσωπος αυτής
εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση έκαστου εξ αυτών για το
σκοπό του Διαγωνισμού, την οποία και θα θέτει στη διάθεση της Διοργανώτριας όποτε αυτή
του ζητηθεί.
9) Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού να ζητήσει τα σχετικά
έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια παραμονής κλπ) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση
των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.
10) Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη, διατηρεί δε το
δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
11) Κάθε φυσικό πρόσωπο ή ομάδα συμμετέχει σε μια και μόνο Θεματική ενότητα με μια και
μόνο πρόταση.
12) Προτάσεις οι οποίες περιέχουν παράνομο ή ανήθικο υλικό αποκλείονται από το
Διαγωνισμό.
13) Στο Διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη των επιτροπών του Διαγωνισμού
καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς μέχρι 2ου βαθμού των προαναφερομένων
14) Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό - μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του
Διαγωνισμού δε θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση.
15) Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στο Διαγωνισμό
επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες.

Β. Δηλώσεις- Εγγυήσεις - Ευθύνη Συμμετεχόντων στον διαγωνισμό
1) Κάθε συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που έχει καταθέσει στον
Διαγωνισμό, υποβάλλεται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού και είναι
πρωτότυπη και καινοτόμα.
2) Κάθε συμμετέχων φέρει αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι της Διοργανώτριας και
παντός τρίτου για την πρόταση που υποβάλει και για την ακρίβεια των στοιχείων που
δηλώνει.
3) Κάθε συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που υποβάλλει έχει παραχθεί από
τον ίδιο και ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και ότι διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, διάθεσης
και εκμετάλλευση της. Κάθε συμμετέχων εγγυάται επίσης ότι η πρόταση δεν παραβιάζει
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού
προσώπου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, άλλως ότι είναι δικαιούχος ή/και ότι έχει αποκτήσει
νομίμως τα πάσης φύσεως δικαιώματα, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και όλες τις νόμιμες άδειες που συνδέονται ή
χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή πρότασης που κατατίθεται στον Διαγωνισμό.
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4) Κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει ότι υποχρεούται να αναδέχεται και αναλαμβάνει να
αναδέχεται οποιαδήποτε αξίωση προβληθεί κατά της Διοργανώτριας και να απαλλάξει τη
Διοργανώτρια και τους υπαλλήλους και αντιπροσώπους της και τα μέλη των Επιτροπών από
κάθε ευθύνη για αποζημίωση, κάθε είδους έξοδα και δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν
προέλθουν από παραβάσεις των Όρων του Διαγωνισμού ή δικαιωμάτων τρίτων, όπως,
ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
5) Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με το διαγωνισμό αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στην
ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης του στην εν λόγω
ιστοσελίδα και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύει κάθε τυχόν άλλης παρασχεθείσας
ενημέρωσης της Διοργανώτριας προς τους συμμετέχοντες (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος, επιστολής, κλπ)
6) Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση να τροποποιήσει τους
όρους του Διαγωνισμού ή να αναβάλει τη διαδικασία σε κάθε φάση του ή να ματαιώσει το
διαγωνισμό, προβαίνοντας εκ των υστέρων σε σχετικές ανακοινώσεις στους δικτυακούς
τόπους www.ιnneco.gr και www.clubne.com και χωρίς ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων στον
Διαγωνισμό ή οιουδήποτε τρίτου.
7) Η Διοργανώτρια δεν θα προβαίνει σε ουδεμία ανακοίνωση των στοιχείων των αξιολογητών,
των βαθμών αξιολόγησης και κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων καθ' όλη τη διάρκεια
του Διαγωνισμού και μετά το πέρας αυτού.

Γ. Θεματικές ενότητες Διαγωνισμού
Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν σε μια από τις παρακάτω
Θεματικές Ενότητες:


















Business & Economy
Management Marketing
Technology & Innovation
Sustainability
Environment
Energy
Policy Design & Decision Making
Leadership & Communication
Social Change and Social Behavior
Supply Chain Management & Logistics
Process – System Engineering
Strategy
Big Data
Data Mining & Data Analytics
Health & Safety
Tourism
Agri-Business
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Δ. Διαδικασία Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ως εξής:
Η υποβολή της επιχειρηματικής ιδέας θα μπορεί να πραγματοποιηθεί έως την 20ή
Οκτωβρίου 2016 μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στην παρούσα σελίδα και
πάντα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η υποβολή της πρότασης ,έσω της
ηλεκτρονικής φόρμας, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να αποστείλουν όλα τα
στοιχεία που προβλέπει η φόρμα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@inneco.gr σε
μορφή DOC/DOCX με θέμα: «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ BUSINESS PLAN - ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ».
Στο κείμενο που θα περιλαμβάνει την επιχειρηματική ιδέα θα πρέπει να περιγράφεται η
επιχειρηματική πρόταση και να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι παρακάτω ενότητες
(Βοηθητικά μπορείτε να δείτε τα video που περιγράφουν αναλυτικά τα βασικά βήματα
συγγραφής ενός business plan στη δεξιά στήλη):







Τίτλος επιχειρηματικής πρότασης (μια λέξη ή φράση που προσδιορίζει την πρόταση)
Στόχος της επιχειρηματικής ιδέας (σκοπός και χρήση του επιχειρηματικού πλάνου,
υπηρεσίες ή/και προϊόντα που θα παρέχονται)
Σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών / προϊόντων (περιγραφή, τεχνολογία στην οποία
θα στηριχθεί) Βασικά στοιχεία καινοτομίας και πλεονεκτήματα σε σχέση με τον
ανταγωνισμό
Αγορά και πιθανοί πελάτες στους οποίους απευθύνεται
Τρόποι παραγωγής / προμήθειας και τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της πρότασης

Ε. Αξιολόγηση των προτάσεων
Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από επιστημονική επιτροπή και θα πραγματοποιηθεί
μετά τη λήξη της υποβολής προτάσεων. Στη νικήτρια ομάδα θα διατεθούν όλα τα χρήματα που
θα συγκεντρωθούν από τον διαγωνισμό καθώς και θα τους παρασχεθεί κάθε δυνατότητα
δικτύωσης μεταξύ τους αλλά και με δυνητικούς επενδυτές ή και συνεργάτες.

ΣΤ. Εμπιστευτικότητα μελών αξιολόγησης
Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης θα υπογράψουν ιδιωτικό συμφωνητικό εχεμύθειας,
σύμφωνα με το οποίο θα τηρούν όλες τις πληροφορίες των προτάσεων που θα τους
γνωστοποιηθούν εμπιστευτικές.
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Ζ. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών
Ο Διαγωνισμός και οι όροι του Διαγωνισμού διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται
από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε, προκύπτουσα από το Διαγωνισμό, διαφορά
μεταξύ της Διοργανώτριας και των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό θα επιλύεται από τα
αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, αφού προηγουμένως καταβληθεί από τα μέρη
προσπάθεια φιλικής επίλυσης της με βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις
ισχύουσες πρακτικές.
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