Koнкурс - iDEAlab Startup Kampus#02
Обавештавамо Вас да Универзитет у Новом Саду у оквиру пројекта iDEAlab (Fostering students’
entrepreneurship and open innovation in university-industry collaboration) отвара конкурс за пријем
нових станара iDEAlab – startup kampus.
Шта је iDEAlab startup kampus? iDEAlab startup kampus обухвата обуку полазника у трајању
од пет недеља и практичан тимски рад у периоду прединкубације у iDEAlab co-working простору у
укупном трајању од четири месеца. У току првих пет недеља програма студенти ће добити прилику
да кроз прилагођене тренинге и семинаре раде на развоју идеје и креирају план развоја. Присуство
ментора из редова професора, али и успешних предузетника је од великог значаја у развоју start-up
компанија, а управо то је оно што ће сви корисници iDEAlab кампуса имати прилику да користе
током периода боравка у простору.
Програм је дизајниран да стимулише предузетнички дух студената Универзитета са
најкреативнијим идејама. Желимо нашим студентима да пружимо знање и алате као и место где би
они своју бизнис иницијативу могли претворити у реалност.
Шта је iDEAlab? iDEAlab представља јединствени креативни простор за рад намењен
студентима свих факултета Универзитета у Новом Саду. iDEAlab заинтересованим студентима нуди
иновативне програме обуке за подстицање креативности и предузетничког духа, подршку у
реализацији њихових иновативних идеја кроз период прединкубације у самом простору и
могућност умрежавања и менторско вођење од стране искусних предузетника.
Више о iDEAlab-у можете начи овде.
Током петонедељне обуке iDEAlab корисници ће кроз следеће радионице развијати своје идеје:
Радионица 1: РАЗВОЈ ИДЕЈЕ (Креативно размишљање, генерисање идеје, решавање проблема)
Радионица 2: ПОСВЕЋЕНОСТ (Тимски рад, испитивање тржишта, презентовање идеје,
финансирање)
Радионица 3: РАЗВОЈ ПОСЛОВНОГ МОДЕЛА (Business model canvas, уклапање у тржиште)
Радионица 4: ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ (Друштвени медији, промоција, дизајн)
Радионица 5: КАКО УСПЕТИ У СИСТЕМУ (Права интелектуалне својине, правни и пословни
аспекти пословања)
Период прединкубације биће пропраћен од стране ментора који ће бити изабрани из редова
успешних предузетника који су се већ доказали у спровођењу идеја у пословни подухват.
Који је наш циљ? Иновативним приступом и програмом желимо да подстакнемо студенте да
развијају своју креативност, уче како да раде у тиму и да користе своја знања и иницијативу како би
стекли потребне вештине за започињање сопственог бизниса , као и да утичемо на ширење свести о
значају предузетништва и стартапа у нашој заједници.
Корист за студенте?
Студенти који постану корисници iDEAlab:
• имаће прилику да стекну основне вештине и алате потребне за даљи развој њихове идеје

• упознаће се са успешним предузетницима и другим креативним студентима
• имаће континуирану подршку од стране ментора
• добиће шансу да своје идеје прикажу успешним компанијама
• стећи ће сертификат о успешно завршеном програму
• најуспешније идеје добиће прилику да свој рад наставе у Пословном инкубатору Нови Сад
Ко може да се пријави?
Пријаве су отворене за студенте основних, мастер и докторских студија свих факултета
Универзитета у Новом Саду. Могућа је пријава појединаца или тимова који имају максимално три
члана.
На који начин се врши селекција?
• Оригиналност идеје
• Креативни потенцијал идеје
• Тржишни потенцијал
• Сматраће се за предност уколико тимове чине студенти са различитих факултета или различитих
департмана факултета
На који начин се врши пријава?
Желите да учествујете у наведеним активностима? Потребно је да конкуришете, тако што ћете
представити своју идеју о пословном подухвату путем обрасца на сајту www.idealab.rs
Рок за слање пријаве?
Рок за слање пријаве је 15. април 2017.
Период боравка у iDEAlab-у?
Март – новембар 2017. У току периода боравка од студената се очекује посвећеност у раду и
развоју идеје као и редовно похађање свих тренинга који се организују.
За додатна питања можете нас контактирати путем емаил-а: info@idealab.rs
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