Jeśli jesteś uczniem liceum lub technikum,
weź udział w przygodzie życia

MŁODZI, KREATYWNI, INNOWACYJNI, PRZEDSIĘBIORCZY
i TY możesz stworzyć
SZKOLNĄ DRUŻYNĘ INNOWATORÓW,
kipiącą pomysłami produktów lub usług jakich jeszcze nie ma na rynku
oraz zachwycić nimi rodziny, przyjaciół, szkołę, uczelnię i inwestorów!

PIERWSZY MILION MASZ W GŁOWIE!
etap 1 - ZGŁOSZENIA DRUŻYN do 28.II.2018
Zgłoś ASAP (as soon as possibile – kto pierwszy ten lepszy, liczba miejsc
ograniczona do 720) mailowo na pierwszymilionwglowie@gmail.com gotowość
zorganizowania jednej lub kilku drużyn (po 4-6 osób) oraz spotkania motywacyjnego
w Twojej szkole, które poprowadzą eksperci Politechniki Warszawskiej, Krajowej
Izby Gospodarczej, Intellectual Property Management PL i Fundacji Politechniki
Warszawskiej, na którym dowiecie się jak zakwalifikować się do kolejnych etapów
projektu w ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Ścieżki
Kopernika 2.0
etap 2 - ZGŁOSZENIA POMYSŁÓW I LIDERÓW do 31.V.2018
Jako zarejestrowane drużyny zapoznacie się z konkursowymi prezentacjami
pomysłów innowacyjnych produktów i usług waszych poprzedników oraz
z udostępnionymi Wam w sieci publikacjami, konsultacjami z naszymi ekspertamimentorami, a następnie zgłosicie swoje innowacyjne pomysły oraz liderów (105
miejsc), którzy będą reprezentowali Wasze Drużyny w etapie 3
etap 3 – STUDIUM BROKERÓW INNOWACJI od VI do IX.2018
Liderzy wezmą udział w czterech dwudniowych zjazdach na Politechnice
Warszawskiej poznając wiedzę z zakresu ekonomii, finansowania innowacji, praw
własności intelektualnych, pracy zespołowej, marketingu, komercjalizacji innowacji.
Na koniec zaprezentują swoje pomysły na konkursie w Krajowej Izbie
Gospodarczej, otrzymają Dyplomy Brokerów Innowacji, indeksy studentów
Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej (pod warunkiem zdania
matury), a laureaci wezmą udział w etapie 4
etap 4 - PROMOCJA PROJEKTU, INNOWACJI i INNOWATORÓW od I do XII.2018
Udział uczestników studium w Forum Młodych Przedsiębiorców KIG – V.2018
Udział uczestników studium w Kongresie Innowacyjnej Gospodarki KIG – VI.2018
Wizyta studyjna zwycięskiego zespołu w wybranym zagranicznym ośrodku
innowacyjnej nauki, techniki i gospodarki, więc każdy z Was będzie mógł
powiedzieć: Pierwszy milion mam w głowie!

