
Πρόσκληση του Δήμου Καρδίτσας για συμμετοχή φοιτητών της πόλης σε ευρωπαϊκό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών. 

 

 

Επισκόπηση προγράμματος: 

Ο Δήμος Καρδίτσας υλοποιεί αυτό το διάστημα το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Youth Inclusive 

Entrepreneurship Lab”. 

Το πρόγραμμα, σχεδιάστηκε από τον δήμο Estarreja της Πορτογαλίας, που είναι και ο 

συντονιστής εταίρος, με συνδιοργανωτές τον Δήμο Καρδίτσας, τον Δήμο Cinisselo Balsamo 

της Ιταλίας, τον Δήμο Rezekne της Λετονίας και τον Δήμο Caracal της Ρουμανίας και έχει 

χρονική διάρκεια υλοποίησης 15 μήνες, από τον Ιούλιο του 2017, έως τον Νοέμβριο του 

2018. 

Αντικείμενό του είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων για την διάδοση του πνεύματος 

επιχειρηματικότητας στους νέους και της υποστήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας και 

της απασχόλησης. Βασικό στοιχείο της μεθοδολογίας του προγράμματος είναι η ανταλλαγή 

καλών πρακτικών, η δημιουργία κοινού μοντέλου ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών και ο 

σχεδιασμός μιας σειράς κοινών εκπαιδευτικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν στα 

εργαστήρια (workshops) που θα διοργανωθούν σε κάθε Δήμο των χωρών που συμμετέχουν. 

Εργαλεία και μέθοδοι που θα αναπτυχθούν και θα χρησιμοποιηθούν είναι: Γέννηση μιας 

ιδέας, Business Model Canvas, Value Proposition, Storytelling, Pitch, Video promotion κ.λπ. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, τον Ιούλιο του 2018 θα διοργανωθεί επίσκεψη μελέτης στην 

Πορτογαλία, στην οποία θα συμμετάσχουν νέοι από κάθε χώρα που θα εκπαιδευτούν στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπου θα επισκεφθούν δομές υποστήριξης επιχειρηματικότητας 

καθώς και επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί από νέους της περιοχής. 

 

Πρόσκληση: 

Ο Δήμος Καρδίτσας καλεί τους νέους 18-20 ετών, που φοιτούν στην πόλη και ενδιαφέρονται 

να εκπαιδευτούν πάνω στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών, να δηλώσουν συμμετοχή 

ώστε να συμμετέχουν στο πρόγραμμα των workshop, διεκδικώντας παράλληλα μια 

συμμετοχή στο study visit που θα πραγματοποιηθεί στην Πορτογαλία τον ερχόμενο Ιούνιο. 

 

Το ακριβές πρόγραμμα και το πλήθος των workshop, θα καθοριστούν ανάλογα με τον 

αριθμό των συμμετεχόντων. Ενδεικτικά, θα περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες: 

Εισαγωγή Pitch 

Ice breakers Bussiness Model Canvas 

Idea generation Dynamics 

Value Proposition Networking 

 

Στο ακόλουθο link θα βρείτε την online φόρμα συμμετοχής: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdptLeti9bLq4deO7u7cc-

nZe62IT56KAkiBwKvLnvxEhm-7A/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdptLeti9bLq4deO7u7cc-nZe62IT56KAkiBwKvLnvxEhm-7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdptLeti9bLq4deO7u7cc-nZe62IT56KAkiBwKvLnvxEhm-7A/viewform?usp=sf_link

