Դիմումների ընդունման հայտարարություն
ClimateLaunchpad Armenia 2016
«Նյու Թեքնոլոջի Էդուքեյշն Ֆոնդ» հիմնադրամը, համագործակցելով Climate KIC-ի ClimateLaunchpad ծրագրի
հետ, մեկնարկում է «CLIMATELAUNCHPAD ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2016» ՍՏԱՐՏԱՓ ԲԻԶՆԵՍ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻ

CLIMATELAUNCHPAD ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ClimateLaunchpad ծրագիրը մեկնարկվում է
երկօրյա բիզնես ճամբարով, որտեղ
Հայաստանի և Եվրոպայի առաջատար
մասնագետները կսովորեցնեն, ինչպես
սկսել հաջող բիզնես:

Բիզնես
ճամբար

1
Խորհրդատվական
դասընթաց և ազգային
եզրափակիչ հանդիպում

• Երկօրյա բիզնես ճամբար;
• 6
շաբաթյա
արագացված

Մրցույթը բաց է 29 երկրների համար` ներառյալ
Հայաստանի: Մրցույթի դիմելու և նթացակարգի
մանրամասների մասին տեղեկատվություն
կարող եք գտնել հետևյալ վեբ-էջում՝
http://climatelaunchpad.org/countries/armenia/:
Ձեր դիմում հայտաձևերը կարող եք լրացնել
հետևյալ հղումով՝
http://climatelaunchpad.org/application-form/:
Նախքան դիմում հայտաձևերի վերջնական
հանձնումը, խնդրում ենք համոզվել, որ
– Դեռ չեք սկսել ձեր բիզնեսը կամ սկսել եք ոչ
շուտ քան մեկ տարի առաջ,
– Չունեք էական եկամուտ,
– Չեք ունեցել 200,000 եվրոյից ավել
ֆինանսական ներդրում,
– Դուք դեռ չեք կազմակերպել ձեր ապրանքի,
արտադրական լուծումի կամ նախատիպի
վաճառք:
Հարցեր ունենալու դեպքում կարող եք գրել
climatelaunchpad@ntefund.am էլ. հասցեով:
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝
հունիսի 27, 2016 թվական:

Եվրոպական եզրափակիչ հանդիպման
ընթացքում 3 լավագույն ազգային թիմերը
ներկայացնելու են իրենց գաղափարները
Climate-KIC Ակսելերատորի խորհրդի
անդամներին և ստանալ հետևյալ
մրցանակներից որևէ մեկը:

Եվրոպական
եզրափակիչ
հանդիպում 3

E

Կարող եք դիմել մրցույթին, եթե ունեք նույնիսկ
սաղմնային փուլում գտնվող բիզնես գաղափար
կլիմայի
փոփոխության
և
մաքուր
տեխնոլոգիաների վերաբերյալ:
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մենթորային
(խորհրդատվական) դասընթաց, որտեղ դուք
կսովորեք բացահայտել ձեր թիրախային շուկան
և վերածել ձեր նորարար գաղափարը բիզնեսի;
• Հնարավորություն ներկայացնելու ձեր
գաղափարը, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ
միջազգային ճանաչված ժյուրիի հանձնաժողովին:

Բիզնես ճամբարին հաջորդում է 4 - 6
շաբաթյա արագացված մենթորային
(խորհրդատվական) դասընթացը և
գաղափարների վերջնական
ներկայացումը ազգային հանձնաժողովին:
Ընտրված 3 լավագույն դիմորդները
մասնակցելու են Եվրոպական եզրափակիչ
հանդիպմանը և ներկայացնելու են
Հայաստանը Էստոնիայում հոկտեմբերի 7
և 8-ին, 2016 թվական:

E

Ունե՞ք կլիմայի փոփոխության կանխարգելմանն
ուղղված բիզնես գաղափար... Երազո՞ւմ եք
ձեռներեց
դառնալու
մասին...
Բիզնես
խորհրդատվության կարի՞ք ունեք... Միացե՛ք
«ClimateLaunchpad Հայաստան 2016» մրցույթին,
այն
կդառնա եվրոպական և գլոբալ
հաջողությունների ձեր այցետոմսը:
Ձեր սեփական բիզնեսը սկսելու համար մենք
առաջարկում ենք.
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€ 5,000
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ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ՝
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Well done!

€ 2,500

Climate
Launchpad

TOP 10 Selected

10 ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԹԻՄԵՐ

CLIMATE-KIC ԱԿՍԵԼԵՐԱՏՈՐԻ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

