ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η ιστορία μας

4

Αποστολή

4

Όραμα

4

Αξίες

4

Δράσεις

5

A) Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης - Δικτύωσης

5

*ΥΕCTalks at Universities - Inspirational Talks about EU opportunities for youth that are
taking place in Greek Universities.
5
*YECTalks - Inspirational Νetworking Experience.

5

*YECConference - Day Event about Entrepreneurship in Greece.

6

B) Επιμόρφωσης - Εκπαίδευσης (YECSchool)

6

*YEC School of Innovation & Entrepreneurship (Local) - Educational Program

6

*YEC International Internship

7

Γ)Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας / Startups (YEC Pre Incubation)
* ΥEC Pre Incubation (Mentorship)

8
8

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

8

ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

9

2015

9

Δράσεις που έχουν αναπτυχθεί:

9

Δράσεις που έχουν υποστηριχθεί:

9

Συμμετοχή σε συνέδρια/συναντήσεις με ομιλία:

10

2016

10

Δράσεις που έχουν αναπτυχθεί:

10

Δράσεις που έχουν υποστηριχθεί:

10

Συμμετοχή σε συνέδρια/συναντήσεις με ομιλία:

10

2017

11

Δράσεις που έχουν αναπτυχθεί:

11

Δράσεις που έχουν υποστηριχθεί:

11

Συμμετοχή σε συνέδρια/συναντήσεις με ομιλία:
2018

12
12

Δράσεις που έχουν αναπτυχθεί:

12

Δράσεις που έχουν υποστηριχθεί:

12

Συμμετοχή σε συνέδρια/συναντήσεις με ομιλία:

12

Εγγεγραμμένος Φορέα στο Μητρώο.

13

Η ιστορία μας
Όλα ξεκίνησαν το 2015, στην Κρήτη, όταν τρεις φοιτητές στα Χανιά έχοντας δημιουργικές ανησυχίες
από εικόνες και βιώματα από ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού πίστεψαν ότι και τα Ελληνικά
Πανεπιστήμια μπορούν να αλλάξουν και να δείξουν το δρόμο της δημιουργίας, της καινοτομίας και της
επιχειρηματικότητας στις τοπικές κοινωνίες.
Στόχος, λοιπόν, να αναδείξουν νέες ευκαιρίες για τους νέους που θα μπορούν να δράσουν στο υπόλοιπο
κοινωνικό περιβάλλον της κρίσης που βίωνε η Ελλάδα, αντιστρέφοντας έτσι την απαισιοδοξία, την
άρνηση και τη φυγή.
Τα εμπόδια πολλά, όμως με πίστη και στόχο η ομάδα άρχισε να μεγαλώνει, να πείθει και να εξελίσσεται.
Το 2016, ο Οργανισμός άρχισε να τρέχει δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο στην Κρήτη.
Το 2017, η εμβέλεια γίνεται εθνική αρχικά και πανευρωπαϊκή στη συνέχεια, με δράσεις σε πόλεις και
ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα, ενώ με τη συμμετοχή του σε προγράμματα Erasmus+ φέρνει
στην Ελλάδα, νέους από το εξωτερικό προσπαθώντας να ανοίξει τους ορίζοντές του και να αναπτύξει το
δίκτυό του.
Μέχρι το 2017, ο Οργανισμός είχε αναπτύξει περισσότερους από εκατό εθελοντές, έχοντας με τις τριάντα
δράσεις του άμεση επίδραση σε τρεις χιλιάδες ανθρώπους και απήχηση σε περισσότερους από εκατό
χιλιάδες ανθρώπους.

Αποστολή
Ο YEC είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Ελλάδα, που ενημερώνει, εκπαιδεύει και
υποστηρίζει νέους ώστε να δημιουργούν επιχειρήσεις με κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Όραμα
Όραμα του οργανισμού, η δημιουργία κοιτίδων δημιουργίας και επιχειρηματικότητας μέσα στις πόλεις
που θα αποτελέσουν έμπνευση και θα υποστηρίζουν νέους, ώστε να δημιουργούν θετικό κοινωνικό και
οικονομικό αντίκτυπο από την Ελλάδα για όλο τον πλανήτη.

Αξίες
Η αφοσίωση στη διάδοση του επιχειρείν στη χώρα που το έχει στο DNA της, είναι η λέξη που καθορίζει
την κάθε μας δράση.
Η ομαδικότητα και η συνεργασία είναι τα μέσα για την επίτευξη των στόχων μας.
Η προαγωγή της γνώσης και η καινοτομία αποτελούν πυξίδα για τα σχέδιά μας.
Η παραγωγή αξίας από το μηδέν χωρίς χρηματικό κεφάλαιο, είναι το στοίχημά μας.
Η προσωπική εξέλιξη και η υπέρβαση των εμποδίων για την υλοποίηση της ιδέας είναι μια μαγική
διαδικασία, όπου εντοπίζουμε τα όρια, για να τα υπερβούμε με τα μάτια στον ανοιχτό ορίζοντα!
Η επικοινωνία και ώντας ανοιχτοί μας κάνει να εμπνεόμαστε με το να μοιραζόμαστε δίκτυο/εμπειρίες
γνώσεις.
Η υλοποίηση των στόχων μας, γίνεται με πίστη και συνέπεια.

Δράσεις
A) Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης - Δικτύωσης

*ΥΕCTalks at Universities - Inspirational Talks about EU opportunities for
youth that are taking place in Greek Universities.
Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν στόχο να παρουσιάσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στους
φοιτητές/ερευνητές κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών χρόνων, προκειμένου να αναπτύξουν τις
δεξιότητες τους, να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους και να βρουν αυτό που πραγματικά τους αρέσει να
κάνουν στη ζωή τους.
Αποτελούν, λοιπόν, πηγή έμπνευσης για την αρχή μιας δημιουργικής γενιάς!
Τα YEC UniDays πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από το 2015. Το 2017 πραγματοποιήθηκαν, φέτος, σε
8 διαφορετικά σημεία στην Ελλάδα. όπου παρουσίασαν 14 οργανισμοί από 20 ομιλητές. Έτσι, στις
εκδηλώσεις αυτές πήραν μέρος 800 φοιτητές από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη, ενώ για τη δράση
ενημερώθηκαν 60.000+ μέσω της σελίδας μας στο Facebook.
Πότε: Η δράση υλοποιείται κάθε Οκτώβριο
Που: Στην Ευρώπη, εντός των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

*YECTalks - Inspirational Νetworking Experience.
Πρόκειται για μια σειρά από ομιλίες, οι οποίες έχουν ως στόχο να εμπνεύσουν και να δραστηριοποιήσουν
τους πολίτες σε πεδία όπως η τεχνολογία, η επιχειρηματικότητα αλλά και η έρευνα. Οι ομιλητές
αποτελούνται από καθηγητές, φοιτητές και ερευνητές με τους οποίους το κοινό θα μπορεί να έρθει σε
επαφή μετά από κάθε παρουσίαση.
Πότε: Η δράση υλοποιείται εβδομαδιαία από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιούνιο.
Που: Εντός του κεντρικού ιστού της πόλης, Ηράκλειο, Χανιά.
Διάρκεια: 1 - 1.5 ώρα

*YECConference - Day Event about Entrepreneurship in Greece.
To Startup Europe Week Crete είναι το Πανευρωπαϊκό συνέδριο για την επιχειρηματικότητα και τα
startups που διοργανώνεται στην Κρήτη, από τον Οργανισμό περιφερειακά και από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το SEW στην Ευρώπη.
Σκοπός του είναι να παρουσιάσει, να εμπνεύσει, να δικτυώσει και προβάλλει εν γενει την
επιχειρηματικότητα και τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Αποτελεί το μεγαλύτερο συνέδριο που έχει γίνει
στην Κρήτη για την επιχειρηματικότητα. Ξεκίνησε το 2016 και από τότε κάθε χρόνο πραγματοποιείται σε
Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Η συμμετοχή το 2018 ξεπέρασε τα 1000 άτομα.
Ήταν η μεγαλύτερη στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, αλλά και η πρώτη εκδήλωση
τέτοιου μεγέθους για το επιχειρείν στην Κρήτη.
Πότε: Η δράση υλοποιείται εβδομαδιαία από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιούνιο.
Που: Εντός του κεντρικού ιστού της πόλης σε Άγιο Νικόλαο, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά.
Διάρκεια: 8 ώρες

B) Επιμόρφωσης - Εκπαίδευσης (YECSchool)
*YEC School of Innovation & Entrepreneurship (Local) - Educational
Program
Το Σχολείο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (School of Innovation & Entrepreneurship)
αποτελείται από μια σειρά θεματικών ενοτήτων που αφορούν την προσωπική ανάπτυξη, τη διοίκηση
επιχειρήσεων, την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.
Όλα τα μαθήματα επιλέχθηκαν μετά από σχολαστική ανάλυση μιας λίστας 200 μεταπτυχιακών
προγραμμάτων, online μαθημάτων και εκπαιδευτικών βίντεο. Οι εισηγητές είναι διεθνώς επιτυχημένοι
επιχειρηματίες, καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, startuppers,
επιστήμονες, επενδυτές, business angels, εκπρόσωποι θερμοκοιτίδων και venture capitals αλλά και
σύμβουλοι επιχειρήσεων.
Το 2017-2018 το σχολείο αποτελείται από 8 διαφορετικές θεματικές ενότητες και διεξήχθει από τον
Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο στα Χανιά. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ήταν 120 ώρες. Στο τέλος
του προγράμματος, οι 30 απόφοιτοι ήταν έτοιμοι να εκπληρώσουν τον πραγματικό τους στόχο έχοντας
τόσο τα τεχνολογικά εργαλεία όσο και τις γνώσεις για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.
Το School of Innovation & Entrepreneurship είναι το πρώτο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που
έχει γίνει ποτέ στην Κρήτη για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων
χρησιμοποιούνται διαδραστικοί τρόποι εκπαίδευσης και πραγματικά case studies με στόχο την πρακτική
εντρύφηση των συμμετεχόντων. Η εκτενής διάρκεια του προγράμματος δίνει στους συμμετέχοντες την
ευκαιρία για μια πλήρη και σφαιρική γνώση. Οι τελειόφοιτοι με την ολοκλήρωση του σχολείου θα είναι
έτοιμοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας καθώς θα έχουν ήδη αποκτήσει τις γνώσεις που απαιτούνται
στον κάθε κλάδο από τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι
καλλιεργούν ιδιαίτερα τις soft δεξιότητες τους όπως για παράδειγμα επικοινωνία, presentation skills,
team building που είναι απαραίτητα για την ομαλή ένταξη στον επαγγελματικό τους στίβο.
Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε Χανιά και Ηράκλειο με διάρκεια
13 εβδομάδων, 80 ωρών σε 100 άτομα κατά τις περιόδους Οκτώβριος-Ιανουάριος, Φεβρουάριος-Μάιος.

ποιοτικά κριτήρια με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών.

*YEC International Internship
Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης δίνει τη δυνατότητα σε νέους απ’ όλο τον κόσμο να αποκτήσουν
πολύτιμη εμπειρία πάνω στο επιστημονικό αντικείμενο που ενδιαφέρονται, μέσα στον οργανισμό ή σε
συνεργαζόμενους φορείς στην Ελλάδα. Με την πρακτική τους εργασία συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και

βελτιστοποίηση καινοτόμων δράσεων με κοινωνικοπολιτικό προσανατολισμό. Ταυτόχρονα, ο
Οργανισμός βοηθάει στην ανάπτυξη των προσωπικοτήτων των συμμετεχόντων (interns) σε ένα διεθνές
πολυπολιτισμικό περιβάλλον συνεισφέροντας συμβάλλοντας στους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Το πρόγραμμα των πρακτικών είναι πολύ σημαντικό καθώς μεταδίδει στην ομάδα του οργανισμού και
στην τοπική κοινωνία τις γνώσεις, τις εμπειρίες, την κουλτούρα και τις παραδόσεις των χωρών
προέλευσης των επιλεγμένων νέων που επιθυμούν να αναπτύξουν τόσο τις δεξιότητες τους όσο και την
δράση του οργανισμού. Ενώ, ταυτόχρονα γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας μας στις χώρες
προέλευσής τους. Δημιουργώντας έτσι, νέους ορίζοντες, σχέσεις συνεργασίας και ένα πολυπολιτισμικό
περιβάλλον.

Γ)Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας / Startups (YEC Pre Incubation)
* ΥEC Pre Incubation (Mentorship)
Υποστήριξη ατόμων ή ομάδων που έχουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο και θέλουν το πραγματοποιήσουν με
σύνδεση με μέντορες και coaches από το δίκτυο του οργανισμού σε 1:1 sessions και επιχειρηματικές
συναντήσεις. Το δίκτυο των συμβούλων, μεντόρων, coaches
του αποτελείται από ανθρώπους με εμπειρία και επιχειρηματικό υπόβαθρο, διάθεση να προσφέρουν
συμβουλευτική υποστήριξη, καθοδήγηση να εμψυχώσουν και να υποδείξουν λύσεις σε προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι νέοι επιχειρηματίες σε άμεση και τακτική επαφή μαζί τους, στη βάση της προόδου
υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ:
Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, Exporters Association of Crete,
Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα, Γραφείο Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα, Mazinnov, Enterprise Greece, Europe
Direct Crete, ΤΕΙ Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΙΤΕ, STEP-C, Wines Of Crete, EUROPE DIRECT
Κρήτης, Γραφείο Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα, UNIFUND, Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας &
Αποκορώνου, Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και
Χερρονήσου.
Περιφέρεια Κρήτης, ΠΚ Χανία, ΠΚ Ρέθυμνο, ΠΚ Λασιθίου,
Δήμος Χανίων, Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Αγίου Νικολάου, Δήμος Ρεθύμνου,
Επιμελητήριο Χανίων, Επιμελητήριο Ρεθύμνου, Επιμελητήριο Ηρακλείου, Επιμελητήριο Λασιθίου,

Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης, Praxis Network, ITE, ΜΑΙΧ,
StartupGreece.gov.gr, EXPORTERS ASSOCIATION OF CRETE, HaniaHotels Association.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΣΥΝΚΑ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ, DIAGEO, Pernod Ricard, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης SM, Εξέλιξη,
ΒΙΟΧΥΜ, Τράπεζα Χανίων, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Πλαστικά Κρήτης, efood.gr, Samaria Waters,
Archontakis, Kydon Hotel, Porto Veneziano, LYRA Beer, Loucerna Hotel, Κωτσόβολος, INNOVact.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΚΟ
Ithaca Laundry, Εthelon, Mindspace, Endeavour Greece, Bluegrowth, Cruiseinn, ThinkBiz, IEEE,
ΣΦΗΜΜΥ, TEDxChania, TEDxUOC, ΓΑΒ-LAB - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Ακαδημία
Επιχειρηματικότητας, ΟΕΣΥΝΕ, ΣΕΓΕ, MeXoXo, Xanthi Tech lab.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΌΜΕΝΑ STARTUPS
PHEE, Emaginal AG, Landoop Ltd, Owiwi, code.hub, Learnworld, Tourismart, Openichnos, Εναλεία,
Apphub, InFashipApp, iqrate, Challengen, AVOEL, AidPlex, Bespot, Butlair, TOORISTAS, Vevivo.
ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

2015
Δράσεις που έχουν αναπτυχθεί:
Yec Unidays ‘Τι θα έκανα αν ήμουν φοιτητής’, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη, 4/2015
Yec Unidays ‘Τι θα έκανα αν ήμουν φοιτητής’, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 11/2015

Δράσεις που έχουν υποστηριχθεί:
➔ Υποστήριξη δράσης και συμμετοχή με workshop Social Media και Τουρισμός - Γαστρονομία,
στα Εργαστήρια με θέμα: «Medeat - Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο πολιτισμός των
γεύσεων». (26-27 Νοεμβρίου 2015, Χανιά)
◆ “Ανάπτυξη Τουριστικού Προϊόντος μέσω του πολιτισμού’’
◆ “Εκπαίδευση και γαστρονομία.’’
➔ Υποστήριξη δράσης και συμμετοχή με δημιουργία workshop - ‘Εναλλακτικά εργαλεία
χρηματοδότησης - Crowdfunding’
◆ ”Ο Πολιτισμός ως εργαλείο ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας” - Τοπική Ανάπτυξη
μέσω της Δημιουργικής Οικονομίας (6-7 Νοεμβρίου 2015, Χανιά)

➔ Υποστήριξη δράσης ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΕΚΟ – ΤΟΠΣΑ) με
διαχείριση-ανάπτυξη περιεχομένου σε Social Media - Social Media Kit. (2015)
➔ Υποστήριξη ημερίδας και συμμετοχή στη ημερίδα με ομιλία και workshop «Ο ρόλος των social
media στην αγορά εργασίας» (23 Σεπτεμβρίου 2015)
➔ Υποστήριξη ημερίδας και συμμετοχή στη ημερίδα με ομιλία και workshop «Τα social media
χρήσιμα εργαλεία στην αναζήτηση εργασίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας» (28
Αυγούστου 2015, Χανιά)
➔ Παρουσίαση Educational Trip 2016, Πολυτεχνείο Κρήτης, Δεκέμβριος 2015

Συμμετοχή σε συνέδρια/συναντήσεις με ομιλία:
Καλωσόρισμα νέων φοιτητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης / Technical University of Crete 2015

2016
Δράσεις που έχουν αναπτυχθεί:
●
●
●
●
●
●
●

Συγκέντρωση τροφίμων από Λαϊκές Αγορές των Χανίων 2016
Datathon 26/3/2016
Open Coffee Chania
Success and happiness in business environment, daily event, Χανιά, Νοέμβριος 2016
Yec Unidays ‘Τι θα έκανα αν ήμουν φοιτητής’, Πολυτεχνείο Κρήτης, Νοέμβριος 2016
Startup Europe Week Chania 2016
15 Κλειστές συναντήσεις ομάδας εθελοντών

Δράσεις που έχουν υποστηριχθεί:
●
●

●

Livestreaming Παρουσίαση Προγράμματος ΕΣΠΑ, Επιμελητήριο Χανίων 11 Φεβρουαρίου 2016
Participation and support of the European Commission event in Chania, where we talked about
modern business environment and the opportunities provided by new technologies
implementation to crucial Greek industries. (13-14 Μαίου 2016, Χανιά)
Παρουσίαση Educational Trip 2017, Πολυτεχνείο Κρήτης, Δεκέμβριος 2016

Συμμετοχή σε συνέδρια/συναντήσεις με ομιλία:
➔ Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας για προετοιμασία συνεδρίου Νεανικής Επιχειρηματικότητας,
Περιφέρεια Κρήτης 7 Οκτωβρίου 2016

Συμμετοχή στο Enter.the.GRBossible με Περίπτερο, Ομιλία & Χορηγία Επικοινωνίας 2016
Συμμετοχή στο Mazinnov 2016 - Περίπτερο
Καλωσόρισμα των νέων φοιτητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης / Technical University of Crete 2016
Αποστολή στο Web Summit 2016, Λισαβόννα Πορτογαλία
Συμμετοχή σε πάνελ σχετικό με την Αγορά Εργασίας στον Κλάδο των Μηχανικών, με
εκπρόσωπο τον Θάνο Παράσχο, Σφημμυ 9, Χανιά 22/04-24/04/2016
➔ Αποστολή στο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας Αθήνα, 3 April 2016
➔ Παρουσίαση δράσης στην εκπομπή Στο Κόκκινο, NEA TV, Χανιά, 2016
➔
➔
➔
➔
➔

2017
Δράσεις που έχουν αναπτυχθεί:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Σχολείο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας | School of Innovation & Entrepreneurship
YEC Unidays ‘Τι θα έκανα αν ήμουν φοιτητής 2017’, Σε 8 διαφορετικές πόλεις στην Ελλάδα.
Startup Europe Week Crete 2017
YEC Business Trip - Lyra Βeer
YEC Business Trip - Cretan Farms
Διοργάνωση Εκδήλωσης ‘Καλωσορίζοντας το CruiseInn στην Κρήτη‘
10 Κλειστές συναντήσεις ανάπτυξης ατόμων ομάδας εθελοντών

Δράσεις που έχουν υποστηριχθεί:
-

Υπερήφανος Υποστηρικτής στο ΣΦΗΜΜΥ 10 Ξάνθη 2017
Υπερήφανος Συνδιοργανωτής του Startup Contest στο ΣΦΗΜΜΥ 10 Ξάνθη 2017
Επίσημος Συνδιοργανωτής στο Startup Europe Awards Greece
Συνδιοργανωτής στο Google After I/O extended Crete 2017
Περιφερειακός Υποστηρικτής StartingUP Roadshow σ
 ε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο
Χορηγός Επικοινωνίας & Συμμετοχή με περίπτερο στο 7ο Πανόραμα Σταδιοδρομίας και
Επιχειρηματικότητας
Local Partners στο Entrepreneurship School Athens by Think Youth / Powered by Coca Cola
Foundation
Partners / Συνεργάτες στο Mindspace Challenge 2017
Συνεργάτης Επικοινωνίας στο CruiseInn 2017
Χορηγός Επικοινωνίας στο The Digital Gate 2017
Χορηγός Επικοινωνίας στο YES to Sea Tourism 2017
Χορηγός Επικοινωνίας στο Developers Day Athens 2017
Χορηγός Επικοινωνίας στο Social Impact Award 2017
Χορηγός Επικοινωνίας στο Ennovation 2017

-

Χορηγός Επικοινωνίας στο Bootcamp Επιχειρηματικότητας by ACEin
Χορηγός Επικοινωνίας στο Digital Gate by Athens International Airport

Συμμετοχή σε συνέδρια/συναντήσεις με ομιλία:
Συμμετοχή στο Athens Innovation Festival 2017 (Περίπτερο & Ομιλία)
Συμμετοχή στο Mazinnov 2017 (Περίπτερο)
Επίσκεψη στις Βρυξέλλες 2017 (Ενημέρωση για δράσεις και προγράμματα - συναντήσεις με
εκπροσώπους φορέων)
Παρουσίαση YEC + Συμμετοχή σε πάνελ + Startup Contest Results Presentation ⇐ ΣΦHΜΜY 17
Συμμετοχή με 4 ομάδες στο Διαγωνισμό Μηχανικής που διοργανώνεται στις 4,5 Μαρτίου 2017 από το
BEST Chania στο Πολυτεχνείου Κρήτης.

2018
Δράσεις που έχουν αναπτυχθεί:
➔ Σχολείο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας | School of Innovation & Entrepreneurship
➔ Startup Europe Week Crete 2018
➔ YEC Talks 2018

Δράσεις που έχουν υποστηριχθεί:
-

Community Partner στον 24ο economia Φοιτητικό Διαγωνισμό
Community Partner YES Forum
Community Partner Global Student Entrepreneur Awards Greece
Partner Mindspace Challenge Chania
Community Partner CruiseInn 2018
Community Partner Aroma Hub
Community Partner ThinkBiz Academy 2018, Μάιος
Partner 2ο Crowdhackathon City Labs Χανιά και Ηράκλειο, Ιούνιος
Partner Envolve Greece - Επισκέψεις στην Crete, Μάιος
Υποστήριξη Εκδήλωσης Πανεπιστήμιο | Καινοτομία | Επιχειρηματικότητα, Ηράκλειο, Μάιος

Συμμετοχή σε συνέδρια/συναντήσεις με ομιλία:
-

Envolve Greece, Χανιά, Πολυτεχνείο Κρήτης. Μαΐος
Experts Workshop του ερευνητικού έργου Job Developer στις 17 & 18 Μαΐου 2018 στο H2B |
HUB, Ηράκλειο, στο πλαίσιο του Erasmus+
Πανεπιστήμιο | Καινοτομία | Επιχειρηματικότητα, ΕΒΕ Ηρακλείου, Μαΐος

-

Πανευρωπαϊκή Σύνοδος Ακαδημιών Oikosnet, Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, Σεπτέμβριος

Εγγεγραμμένος Φορέας στο Μητρώο.
Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (pending)

