ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SECOND NATURE
Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προκηρύσσει τον Διαγωνισμό Βιομηχανικού
Σχεδιασμού Second Nature. (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με αποκλειστική δωρεά
του, ο οποίος εστιάζει στους τρεις πυλώνες της πρωτοβουλίας Second Nature:
- τα πλαστικά θαλάσσια απορρίμματα
- την γαλάζια και κυκλική οικονομία
- τις νέες τεχνολογίες
ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Βασικό ζητούμενο είναι η παρουσίαση, εκ μέρους των διαγωνιζόμενων, ενός
πρωτότυπου προϊόντος, το οποίο θα έχουν σχεδιάσει οι ίδιοι, θα ενσωματώνει
στοιχεία από τους τρεις άξονες του προγράμματος Second Nature, και θα έχει τη
δυνατότητα να εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο.
Η βράβευση των προτάσεων που θα διακριθούν περιλαμβάνει και χρηματικό
έπαθλο 2.500 ευρώ.
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
-

Ηλικία 18 -35 ετών κατά την υποβολή της αίτησής τους

-

Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή έχουν
ολοκληρώσει 12 έτη πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε
ελληνικό σχολείο (3 έτη πρωτοβάθμια, 6 έτη δευτεροβάθμια).
Να διαμένουν και να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης.

-

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
3.1 Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την Προκήρυξη προτού
συμπληρώσουν την αίτηση. Η υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αποδοχή της.
Αιτήσεις που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της παρούσας
Προκήρυξης αποσύρονται αυτόματα από τη διαδικασία αξιολόγησης.
3.2 Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μία ή περισσότερες
ολοκληρωμένες συμμετοχές. Για κάθε συμμετοχή, θα πρέπει να υποβάλλουν
ξεχωριστή αίτηση.
3.3 Γίνονται δεκτές συμμετοχές μεμονωμένων σχεδιαστών αλλά και ομαδικές, αρκεί
η ηλικία των διαγωνιζομένων να συμφωνεί με τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
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3.4 Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
εντός των καθορισμένων προθεσμιών που αναγράφονται στην παρούσα
Προκήρυξη. Παράλειψη υποβολής οποιουδήποτε δικαιολογητικού εντός της
ανάλογης προθεσμίας συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης.
3.5 Οι αιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό υποβάλλονται αποκλειστικά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση snaward@laskaridisfoundation.org, χρησιμοποιώντας
την ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.secondnature.gr,
όπως και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.laskaridisfoundation.org. Μαζί με την
αίτηση, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή:
1. Ελληνικό διαβατήριο/δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή απολυτήριο ελληνικού
σχολείου, κατά περίπτωση.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντιπροσωπευτικό δείγμα της δουλειάς του (portfolio) αποτελούμενο από
ψηφιακά αρχεία.
4. Αίτηση συμμετοχής, συμπληρωμένη σύμφωνα με τις οδηγίες.
5. Ψηφιοποιημένη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι α) δεν έχει καταδικασθεί,
ούτε εκκρεμεί σε βάρος του κατηγορία για πράξεις που διώκονται από τον
ποινικό νόμο, β) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής του στον
Διαγωνισμό διαμένει και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, γ) δίνει τη συγκατάθεσή
του στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη για την επεξεργασία, στο πλαίσιο των
σκοπών της αξιολόγησης της αίτησής του, των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που περιέχονται στην αίτησή του και δ) τα στοιχεία που υποβάλλει
στο πλαίσιο της αίτησης
συμμετοχής
του
στον
Διαγωνισμό
είναι
ακριβή και αληθή.
3.5 Αναφορικά με τα ως άνω δικαιολογητικά των υποψηφίων, το Ίδρυμα
Αικατερίνης Λασκαρίδη συμμορφώνεται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
3.6 Με την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι
αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κριτική επιτροπή με μέλη προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους και φήμης στο
οικείο πεδίο, θα εξετάσουν τις υποψηφιότητες και θα βαθμολογήσουν κατά την
ελεύθερη κρίση τους, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής στοιχεία:
 Ελκυστικός σχεδιασμός – Σχεδιαστική φιλοσοφία
 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, παράλληλα με την ενσωμάτωση της ιδέας
της ανακύκλωσης θαλάσσιων ρύπων.
 Βιώσιμη επιχειρηματική ιδέα με δυναμική εξέλιξης στην αγορά – Επιχειρηματική
ανάπτυξη
 Πρωτοτυπία
 Πιθανά αποτελέσματα από την εφαρμογή
 Αισθητική
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Τα ονόματα των μελών της κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθούν με την έναρξη
υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό στην ιστοσελίδα
www.secondnature.gr/competition.
5. ΒΡΑΒΕΙΑ
Τα βραβεία του Διαγωνισμού είναι δύο:
Α) Χρηματικό βραβείο 2.500 ευρώ, το οποίο θα δοθεί σε κάθε έναν από τους τρεις
(3) νικητές που θα αναδείξει η κριτική επιτροπή στο τέλος της διαγωνιστικής
διαδικασίας.
Β) Καθοδήγηση (Mentoring) και συμβουλευτική για την ανάπτυξη των προτάσεων
σε επιχειρηματικό επίπεδο.
6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


Έναρξη Διαγωνισμού: Ιούνιος 2018



Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 15 Σεπτεμβρίου 2018



Α’ κύκλος επιλογών & ανακοίνωση επιτυχόντων Α’ φάσης: 10 Δεκεμβρίου 2018





Business workshops για τους επιτυχόντες της Α φάσης: Ιανουάριος 2019 –
Μάρτιος 2019 (η συμμετοχή είναι απαραίτητη για όλους τους
συμμετέχοντες που επιθυμούν να περάσουν στη Β’ φάση)
Τελική επιλογή νικητών και ανακοίνωσή τους: 15 Απριλίου



Τελετή απονομής βραβείων: Μάιος 2019 (η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί)

Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινίσεις, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι
όπως ανατρέξουν στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού,
www.secondnature.gr/competition.

3

