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1 Έγγραφα Διαγωνισμού 

 

1.1 Πρόσκληση 

Οι εταίροι του έργου LEAMAN σας προσκαλούν να λάβετε μέρος στο Διαγωνισμό Καινοτόμων 
Προϊόντων Δέρματος. 

Οι κανόνες του διαγωνισμού και τα έντυπα των αιτήσεων περιλαμβάνονται παρακάτω: 

1. Κανόνες διαγωνισμού (λήψη) 
2. Έντυπα αιτήσεων για συμπλήρωση στο διαδίκτυο ή λήψη: 

1Α. Φόρμα αίτησης για δημιουργούς ιδεών 

1Β. Φόρμα υποβολής αίτησης για άτομα που ενδιαφέρονται για συνεργασία με 
δημιουργούς ιδεών 

2Α. Πρότυπο μικρού επιχειρηματικού σχεδίου 

3Α. Πρότυπο παρουσίασης 
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1.2 Κανόνες του διαγωνισμού 

Κανόνες διαγωνισμού 

 

§ 1. Σκοπός του Διαγωνισμού 

1.1. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να προωθηθούν τα καινοτόμα προϊόντα δέρματος, 
υπηρεσίες, λύσεις ή τεχνολογίες και να εμπνεύσει την δημιουργικότητα των 
ενδιαφερόμενων. 

§ 2. Εταίροι του Διαγωνισμού 

2.1. Ο Διαγωνισμός έχει ανακοινωθεί από τους:  

CTIC – Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, Alcanena, Portugal – coordinator 

CRE.THI.DEV – Creative Thinking Development, Athens, Greece 

CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente, Rome, Italy 

FPE – Foundation for Promotion of Entrepreneurship, Lodz, Poland 

INCCTP – ICPI Institutul National de Cercetare-Cezvoltare Pentru Textile si Pielarie, Bucarest, 
Romania 

INESCOP – Instituto Tecnologico del Calzado y Conexas, Alicante, Spain 

VC – Virtual Campus Lda, Porto, Portugal 

2.2. Ο οργανισμός Foundation for Promotion of Entrepreneurship θα διαχειριστεί τον 
Διαγωνισμό εκ μέρους των εταίρων. 

 

§ 3. Υποβολή 

3.1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με βάση τις φόρμες 
συμμετοχής και τους κανόνες του Διαγωνισμού. 

3.2. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους (στάδιο 1) μέσω της 
πλατφόρμας Virtual Challenge Community (VCC) και να προετοιμάσουν ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο (business plan) (στάδιο 2) πριν από την προθεσμία της 31.05.2018 καθώς και 
παρουσίαση (στάδιο 3) πριν από την προθεσμία της 06.06.2018.  

3.3. Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει την παρουσίαση της ιδέας στην πλατφόρμα VCC καθώς και 
στους ιστοτόπους των εταίρων.  

3.4. Το στάδιο 4 περιλαμβάνει ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις καλύτερες ιδέες και θα 
πραγματοποιηθεί μεταξύ 7-30.06.2018. Τρεις προτάσεις με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα 
βραβευτούν.  

3.5. Το Στάδιο 5 αφορά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην συνάντηση στην Πολωνία 
στις 5.07.2018 καθώς και στους ιστοτόπους των εταίρων και την πλατφόρμα VCC. 

3.6. Στο στάδιο 6 οι τρεις καλύτερες προτάσεις να υποβληθούν στην πλατφόρμα 
χρηματοδότησης Indiegogo.com. 

3.7. Η ιδιοκτησία και τα Πνευματικά Δικαιώματα που σχετίζονται με την υποβολή 
παραμένουν στην κυριότητα του Συμμετέχοντα.  
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3.8.  Το FPE δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση διαμάχης για Πνευματικά Δικαιώματα. 

 

§ 4. Γενικοί όροι 

4.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι δωρεάν. 

4.2. Ο Διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους τους ενδιαφερόμενους από τις χώρες των 
εταίρων: Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Ισπανία. 

4.3. Ο Διαγωνισμός αφορά ιδέες σχετικές με το δέρμα για: προϊόντα, τεχνολογίες ή υπηρεσίες 
(στο πλαίσιο της βιομηχανίας δέρματος). 

4.4. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν άτομα ή ομάδες ατόμων. 

4.5. Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει έως 3 ιδέες. 

4.6. Κάθε συμμετέχων πρέπει να περιγράψει αν νέο ή βελτιωμένο προϊόν (που δεν διατίθεται 
στην αγορά).  

4.7. Όλες οι αιτήσεις συμμετοχής, σχέδια, παρουσιάσεις και προτάσεις θα πρέπει να 
κατατεθούν στην ΑΓΓΛΙΚΗ Γλώσσα. 

 

§ 5. Βραβεία 

5.1. Όλοι οι συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει τις ιδέες τους σύμφωνα με τους Κανόνες του 
Διαγωνισμού θα λάβουν "Πιστοποιητικό Συμμετοχής". Τα πέντε καλύτερα έργα λάβουν 
δίπλωμα. Τρεις νικητές και νικήτριες ομάδες (σύμφωνα με το σ. 3.4) του διαγωνισμού θα 
λάβουν στήριξη για να ξεκινήσουν καμπάνια crowdfunding μέσω του www.indiegogo.com. Η 
υποστήριξη συνίσταται στην παροχή συμβουλών στους νικητές για την περιγραφή των έργων 
τους με τρόπο που τους επιτρέπει να τα υποβάλουν στο Indiegogo.com. 

5.2. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από την εκστρατεία θα είναι απολύτως στη διάθεση 
των νικητών. Οι νικητές θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες του Indiegogo. 

5.3. Το FPE δεν φέρει ευθύνη για τη μη είσπραξη επαρκών κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της 
εκστρατείας Indiegogo. 
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§ 6. Στάδια του Διαγωνισμού 

Διάγραμμα Διαγωνισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Η ιδέα - Στάδιο 1 

ΣΤΑΔΙΟ 1. Εγγραφή στην πλατφόρμα VCC 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΙΔΕΩΝ 
Συμπληρώστε την ηλεκτρονική 
φόρμα 
Λήψη φόρμας αίτησης 1Α 
 

Άτομα που ενδιαφέρονται για 
συνεργασία με δημιουργούς ιδεών 
Συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης 
online 
Λήψη φόρμας 1Β 
 

Κατάλογος ιδεών που 
υποβάλλονται στην 

πλατφόρμα VCC 

 
ΣΤΑΔΙΟ 2. Το μικρό επιχειρηματικό  

σχέδιο για το έργο 
Λήψη προτύπου  

επιχειρηματικού σχεδίου 2Α 
(το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει  

να σταλεί στη πλατφόρμα VCC) 

ΣΤΑΔΙΟ 3. Παρουσίαση ιδεών σε ιστοσελίδες 
πλατφόρμας VCC και συνεργατών 
Λήψη προτύπου παρουσίασης 3Α 

(η παρουσίαση πρέπει να σταλεί στην 
πλατφόρμα VCC) 

ΣΤΑΔΙΟ 4. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις 
καλύτερες ιδέες 

ΣΤΑΔΙΟ 5. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στη 
συνάντηση στην Πολωνία 

ΣΤΑΔΙΟ 6. Βοήθεια στην υποβολή των 3 
καλύτερων έργων στην πλατφόρμα Indiegogo.com 

Δημιουργία 
ομάδας 

ενδιαφερομένων 
(προαιρετικό) 

Κατάλογος των 
επιχειρηματικών σχεδίων 
που υποβάλλονται στην 

πλατφόρμα VCC 

 

Κατάλογος των 
βραβευμένων 

έργων στην 
πλατφόρμα VCC 
και ιστότοπους 

εταίρων 
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6.1.1. Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας (έντυπο 
αίτησης για δημιουργούς ιδεών 1Α) στην πλατφόρμα κοινότητας του Virtual Challenge. 
Πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

- Τίτλος Έργου, 

- Σύντομη περιγραφή του έργου - μέγιστο 300 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των 
διαστημάτων και των σημείων στίξης, 

- 3 λέξεις-κλειδιά, 

- πεδίο συγκεκριμένου έργου, 

- στάδιο ανάπτυξης του έργου, 

- τύπος καινοτομίας, 

- πληροφορίες σχετικά με το αν ο συμμετέχων αναζητά συνεργάτες στο έργο του και, εάν ναι, 
σε ποιο τομέα ή εξειδίκευση. 

6.1.2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό ως μέλη 
υποστήριξης της ομάδας. Θα μπορούσαν να μοιραστούν ιδέες και εμπνεύσεις για τη 
δημιουργία καινοτόμων προϊόντων δέρματος. Θα συμπληρώσουν ένα ηλεκτρονικό έντυπο 
αίτησης (έντυπο αίτησης 1Β για άτομα που ενδιαφέρονται για συνεργασία με τους 
δημιουργούς ιδεών) για ομάδες. Πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

- τα στοιχεία των ενδιαφερομένων, 

- εμπειρία στην υλοποίηση καινοτόμων έργων, 

- πεδίο στο οποίο ένας ενδιαφερόμενος θα ήθελε να υποστηρίξει τον δημιουργό του έργου, 

- περιγραφή του ρόλου των ενδιαφερομένων στο έργο – μέγιστο 300 χαρακτήρες, 
συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων και των σημείων στίξης. 

6.2. Μικρό επιχειρηματικό σχέδιο - Στάδιο 2 

6.2.1. Οι συμμετέχοντες (άτομα ή ομάδες) θα επισημοποιήσουν τις δημιουργικές τους ιδέες 
χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο για ένα μικρό επιχειρηματικό σχέδιο (έντυπο 2Α, πρότυπο 
μικρού επιχειρηματικού σχεδίου). 

6.2.2. Το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να αφορά τους ακόλουθους τομείς: 

- Τίτλος Έργου*, 

- ιδέα του έργου και της καινοτομίας του – μέγιστο 350 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων 
των διαστημάτων και των σημείων στίξης, 

- ανάλυση της αγοράς - μέγιστο 150 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων 
και των σημείων στίξης, 

- αγορά-στόχο για ένα προϊόν / υπηρεσία, 

- εκτιμώμενα έσοδα και κόστος του έργου, 

- δυνατότητες χρηματοδότησης του έργου, 

- στόχους crowdfunding και την αιτιολόγησή τους, 

                                                           
*
 ο τίτλος μπορεί να αλλάξει μετά από συνεργασία 
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- προτεινόμενες ανταμοιβές για τους χορηγούς του crowdfunding. 

6.3. Η παρουσίαση - Στάδιο 3 

6.3.1 Η παρουσίαση PPT (πρότυπο παρουσίασης3Α) (6-10 διαφάνειες) πρέπει να καλύπτει 
τους ακόλουθους τομείς: 

- εισαγωγή, 

- επεξήγηση της καινοτόμου ιδέας δέρματος, 

- επεξήγηση της αγοράς-στόχου, 

- σκοπό της εκστρατείας "crowdfunding". 

6.4. Το μικρό επιχειρηματικό σχέδιο και η παρουσίαση θα προωθηθούν μέσω της 
πλατφόρμας VCC, των ιστοσελίδων των εταίρων και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Το 
κοινό θα πρέπει να ψηφίσει ηλεκτρονικά. 



 Διαγωνισμός Καινοτόμων Προϊόντων Δέρματος 

 

 

8 

1.3  Έντυπα αιτήσεων 

Φόρμα αίτησης για δημιουργούς ιδεών 

 

1Α. Φόρμα αίτησης για δημιουργούς ιδεών 

 

Έντυπο αίτησης αριθ. ______________ 

Όνομα ________________________________________________________________ 

Επώνυμο _______________________________________________________________ 

Εταιρεία _______________________________________________________________ 

Διεύθυνση _____________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________ 

o Προσθέστε έναν συμμετέχοντα 

1. Τίτλος έργου __________________________________________________________ 

2. Σύντομη περιγραφή του έργου (μέγιστο 300 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των 
διαστημάτων και των σημείων στίξης) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

3. Παρέχετε 3 λέξεις-κλειδιά: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

11. Το έργο αφορά νέο / τροποποιημένο 

 προϊόν 

 υπηρεσία 

 τεχνολογία 

 

 

11. Στάδιο προετοιμασίας έργου: 

 ιδέα έργου 

 σε στάδιο υλοποίησης 

 ολοκληρωμένο έργο 
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12. Τύπος καινοτομίας 

 προϊόν 

 διαδικασία / τεχνολογία 

 μάρκετινγκ 

 

13. Ψάχνω για συνεργάτες να εφαρμόσουν την ιδέα. 

 ναι (πηγαίνετε στο σημείο 8) 

 όχι, θα υλοποιήσω την ιδέα ο ίδιος (πηγαίνετε στο τέλος) 

11. Επισημάνετε τον τομέα της αναμενόμενης συνεργασίας: 

 βελτίωση προϊόντος / υπηρεσίας / τεχνολογίας 

 βελτίωση των τρόπων παραγωγής / παροχής υπηρεσιών / τεχνολογίας 

 προετοιμασία και παράδοση εκστρατείας μάρκετινγκ 

 χρηματοδότηση του έργου 

 άλλα (τι;) ________________________________________ 

 

12. Ψάχνω για: 

 έναν εμπειρογνώμονα, συνεργάτη 

περιγράψτε την προτιμώμενη ιδιότητα, δεξιότητες και γνώσεις 

 κέντρο Έρευνας 

 άλλη ΜΜΕ 

 άλλο (τι;) ________________________________________ 

 

Επιβεβαιώνω ότι τα εφαρμοζόμενα προϊόντα / τεχνολογίες / υπηρεσίες / ιδέες είναι δικά μου 
και πρωτότυπα.  
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Φόρμα υποβολής αιτήσεων για άτομα που ενδιαφέρονται για συνεργασία με δημιουργούς 
ιδεών 

 

1Β. Φόρμα υποβολής αιτήσεων για άτομα που ενδιαφέρονται για συνεργασία με 
δημιουργούς ιδεών 

Δηλώνω τη συμμετοχή μου στο έργο με τίτλο ________________________________ που έχει 
καταχωρηθεί με αριθμό _____________. 

 

Όνομα ______________________________________________________________________ 

Επώνυμο ___________________________________________________________________ 

Εταιρεία ______________________________________________________________________ 

Διεύθυνση ____________________________________________________________________ 

e-mail______________________________________________________________________ 

 

1. Οικονομική οντότητα: 

 επιχείρηση 

 ερευνητικό κέντρο 

 ιδιώτης 

 άλλο (τι;) _____________________________ 

 

2. Εξειδίκευση σε: 

______________________________ 

 

3. Εμπειρία στην υλοποίηση καινοτόμων έργων: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

4. Προσδιορίστε το πεδίο στο οποίο θέλετε να υποστηρίξετε τον δημιουργό του έργου: 

 βελτίωση του προϊόντος / υπηρεσίας / τεχνολογίας 

 βελτίωση των τρόπων παραγωγής / παροχής υπηρεσιών / τεχνολογίας 

 προετοιμασία και παράδοση εκστρατείας μάρκετινγκ 

 χρηματοδότηση έργου 

 άλλο (τι;) ________________________________ 

 

5. Περιγράψτε το ρόλο σας στο έργο (μέγιστο 300 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των 
διαστημάτων και των σημείων στίξης) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Πρότυπο επιχειρηματικού σχεδίου για ομάδες ενδιαφερόμενων / δημιουργούς ιδεών 

 

2Α. Πρότυπο μικρού επιχειρηματικού σχεδίου 

Όνομα ______________________________________________________________________ 

Επώνυμο ___________________________________________________________________ 

Εταιρεία ______________________________________________________________________ 

Διεύθυνση ____________________________________________________________________ 

e-mail______________________________________________________________________ 

o Προσθέστε έναν συμμετέχοντα 

 

1. Τίτλος έργου __________________________________________________________ 

2. Αριθμός εγγραφής  ____________________________ 

3. Η ιδέα του έργου και η καινοτομία του (μέγιστο 350 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων 
των διαστημάτων και των σημείων στίξης) 

 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4. Ανάλυση της αγοράς (τμήμα της αγοράς, ανάγκες και προσδοκίες των πελατών) (μέγιστο 
150 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων και των σημείων στίξης) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

5. Το προϊόν / η υπηρεσία προορίζονται για 

 τοπική αγορά 

 περιφερειακή αγορά 

 εγχώρια αγορά 

 εξαγωγές 
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6. Εκτιμώμενα έσοδα και κόστος του έργου: 

No.  Αναμένεται το έτος (n) Έτος n + 1 

1. Προβλεπόμενα έσοδα (κατά είδος), 
ΕΥΡΩ 

  

- ....................................   

- ....................................   

- ....................................   

2. Σύνολο:   

3. Προβλεπόμενο κόστος (ανά είδος), 
ΕΥΡΩ 

  

- ....................................   

- ....................................   

- ....................................   

4. Σύνολο:   

 

7. Επιλογές χρηματοδότησης έργου: 

No. Πηγές χρηματοδότησης Προβλεπόμενο ποσό (ΕΥΡΩ) 

1. Ίδιοι πόροι  

2. Άλλες πηγές χρηματοδότησης (τι;)  

3. ______________________________  

4. Crowdfunding  

 

8. Στόχος του crowdfunding (μέγιστο 100 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των 
διαστημάτων και των σημείων στίξης) 

_______________________________________________________________________ 

Αιτιολόγησή του (μέγιστο 100 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των κενών και των σημείων 
στίξης) του 

_______________________________________________________________________ 

και πρόταση για ανταμοιβές χορηγών (μέγιστο 100 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των 
διαστημάτων και των σημείων στίξης) 

_______________________________________________________________________ 
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3A. Υπόδειγμα Παρουσίασης (στα Αγγλικά) 

LEAMAN 
Manager in an Efficient 

and Innovative 
Leather Company

N.º 2016-1-PT01-KA202-022831

Title of the project / idea

Name: ……………..
Country: ………………

Innovative Leather Product Competition

1

 

Introduction

• 50 words maximum

2
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Explanation of the innovative leather project / service / technology

• Functions and benefits

• 100 words maximum 

• Include short films, photos

3

 

The target market

• Markets, customers

• 50 words maximum 

4
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The purpose of the crowd-funding campaign

• Amount and justification

• 100 words maximum

5

 


