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Inovativno natjecanje za ideje mladih u dobi od 18 do 35 godina - Kako 

biste olakšali probleme današnjih i budućih društava? Želimo čuti vašu 

ideju! 

(Nadzornik ovog poslovnog natjecanja je IMRO-DDKK Nonprofit Kft., U sklopu međunarodnog 

Erasmus + projekta “StartUp Academy”.) 

Što mislite, kakve probleme imaju naši bližnji i određene skupine? Kako biste olakšali probleme 

današnjih i budućih društava? Kako biste stvorili bolji svijet? Ako smatrate da imate jedan ili više 

odgovora za nas i želite predstaviti svoju poslovnu ideju, prijavite se za natjecanje! 

NA KRAJU NATJECANJA ODABRRATI ĆEMO JEDAN POBJEDNIČKI TIM! 

Ovo je natjecanje za timove s dva ili tri člana. Možete zamisliti bilo šta: ako imate ideju da 

pomognete manjoj zajednici ili većim grupama, još uvijek se možete prijaviti, čak i ako je vaša 

ideja širom zemlje ili čak međunarodna! Možete nam poslati ideju i planove za manju tvrtku koja 

može rasti tijekom godina. Jedina važna stvar je da nam predstavite ideju i proračun! 

Kandidati 

- Mladi u dobi od 18 do 35 godina koji imaju ideju koja do sada nije provedena i koja ima za cilj 

ublažiti društveno-ekonomske probleme. 

- Samo privatne osobe mogu se prijaviti pojedinačno i u timovima od 2 do 3 člana (također mogu 

biti članovi neformalne organizacije koja nije pravno registrirana). 

- Kandidati moraju sudjelovati u izradi svoje ideje u poslovnom planu i moraju je predstaviti ako 

pobijede. 

Uvjeti sudjelovanja: 

- 1 tim može poslati više ideja, ali ih mora poslati odvojeno. 

- Rok: 13. veljače 23.59 

- Da biste se prijavili, članovi vaše ekipe moraju se prijaviti na http: http://athena.entre.gr/en/            

e-learning   platformi gdje možete pronaći uzbudljive i vrijedne online nastavne planove i 

programe koji vam također mogu pomoći u izradi poslovnog plana 

 

http://athena.entre.gr/en/
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Za više informacija i savjetovanje: 

Prijavni dokument treba biti na engleskom jeziku. Na jednoj stranici sažmi ideju u (PDF ili JPEG) 

Napravi jedan 3-minutni videozapis u kojem se podnositelji predstavljaju i osnove svoje ideje 

(nije obavezno ) 

Nagrade 

Stručni žiri izabrati će jedan pobjednički tim na temelju unaprijed definiranih kriterija procjene. 

Članovi tima imat će priliku predstaviti tu ideju na međunarodnoj konferenciji u Istanbulu u 

Turskoj gdje se također mogu susresti s mladim ljudima sličnih interesa i međunarodnim 

stručnjacima. Pobjednički tim također prima 10-satni mentorski program kako bi razvio ideju u 

poslovni plan. Mentor će biti najiskusniji sudac s područja kojim se bavi Vaš projekt. 

 

 


