
Στόχος  

Το EU-XCEL είναι ένα διεθνές πρόγραμμα επιτάχυνσης, το 

οποίο αναζητά ταλαντούχους νέους με ενδιαφέρον για την 

επιχειρηματικότητα στο χώρο των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT). Στόχος του είναι να 

διαμορφώσει πανευρωπαϊκές ομάδες και να τις υποστηρίξει 

ώστε να μεταμορφωθούν σε “incubator-ready” 

επιχειρήσεις. 

Το πρόγραμμα συντονίζεται από το University College Cork 

της Ιρλανδίας και σε αυτό συμμετέχουν τα: Technical 

University of Denmark, University of Applied Sciences 

Munich, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Poznan 

Science and Technology Park της Πολωνίας και Universidad 

Politécnica de Cartagena της Ισπανίας. 

Φάσεις 

Το EU-XCEL βασίζεται σε 3 φάσεις: 

 Start-up Scrum: Μια εβδομάδα εντατικής εκπαίδευσης 

σε θέματα επιχειρηματικότητας με στόχο το σχηματισμό 

ιδεών και ομάδων 

 Virtual Incubation: 4-μηνη εξ’ αποστάσεως υποστήριξη 

με στόχο την ανάπτυξη και την υλοποίηση των ιδεών   

 Ultimate Challenge Final: Οι καλύτερες ομάδες που θα 

αναπτυχθούν από τη διαδικασία της 4-μηνης 

υποστήριξης θα διαγωνιστούν σε ένα μεγάλο τελικό με 

κριτές ακαδημαϊκούς, επιτυχημένους επιχειρηματίες, 

start-uppers και διεθνείς επενδυτές. 

Σε ποιους απευθύνεται 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

 Φοιτητές ή πρόσφατους απόφοιτους 

 18-30 ετών 

 Τεχνικό, Επιχειρηματικό και Σχεδιαστικό Υπόβαθρο με 

ενδιαφέρον για τις ICT  

Τι προσφέρει 

 Ευκαιρίες να συναντήσετε ανθρώπους, οι οποίοι θα 

ενδιαφερθούν να ενταχθούν στην ομάδα σας 

 Ένταξη σε έναν διεθνή επιταχυντή ιδεών 

 ΔΩΡΕΑΝ πτήσεις και διαμονή για τα “Start-up Scrums” 

και το Ultimate Challenge Final 

 

 

 

 

 

 

Βραβεία 

Η νικήτρια ομάδα θα κερδίσει: 

 Τη δυνατότητα ένταξης σε όποιον από τους 

incubators που υποστηρίζουν το πρόγραμμα 

επιθυμεί 

 Την ευκαιρία για pitching μπροστά σε διεθνείς 

επενδυτές 

 Χρηματικό έπαθλο 10000 ευρώ 

Αιτήσεις – τρόπος 

Για να λάβετε μέρος στο EU-XCEL, χρειάζεται απλά να 

συμπληρώσετε μια online αίτηση με τα στοιχεία σας στο: 

www.euxcel.eu/whyapply 

Αιτήσεις συμμετοχής έως 30/04/2015 

*Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται σε ατομικό επίπεδο. 

Κάποιος που έχει ήδη αναπτύξει μια ιδέα με μία ομάδα, 

έχει τη δυνατότητα να τη δοκιμάσει σε ευρωπαϊκό 

πλαίσιο και να επεκτείνει την ομάδα του για εφαρμογή 

και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Πληροφορίες 

Athens Center for Entrepreneurship and Innovation, 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κεφαλληνίας 46, 2ος 

όροφος, www.acein.aueb.gr 

210-8203827 και 210-8203829 

Θεοδώρα Τραχανά 

e-mail: th.trachana@aueb.gr 

www. euxcel.eu 

 

Σημαντικά σημεία: 

 Αιτήσεις Συμμετοχής έως 30/4/2015 

 Η αίτηση γίνεται σε ατομικό επίπεδο και 

αποτελείται από απλή συμπλήρωση 

μιας online φόρμας 
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