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KẾ HOẠCH
CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM MẦM Ý TƯỞNG SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP
PROGRAM OF INCUBATION STARTUP AND INNOVATION (PISI)
Nhằm thúc đẩy tinh thần và tư duy khởi nghiệp trong sinh viên, Trường CĐ Công nghệ
Thông tin phối hợp với Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổ chức Chương trình Ươm
mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp (PISI) năm 2018 – 2019 với kế hoạch cụ thể như sau:
1. Giới thiệu
“Ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp - Program of Incubation startup and
innovation - PISI” là chương trình hỗ trợ và tài trợ để triển khai các ý tưởng sáng tạo và khởi
nghiệp dành cho học sinh, sinh viên, các bạn trẻ ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Chương
trình nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần sáng tạo, tư duy năng động, ý tưởng khởi nghiệp cũng
như giúp học sinh, sinh viên hiện thực hóa được giấc mơ kinh doanh và phát triển sản phẩm sáng
tạo.
2. Đối tượng và phạm vi tham gia
Tất cả các học sinh, sinh viên, học viên cao học ở khu vực Miền Trung - Tây Nguyên có
thể gửi thư quan tâm và gửi đề xuất ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp đến chương trình.
Ý tưởng khởi nghiệp và sáng tạo đề xuất bao gồm các dạng: ý tưởng kinh doanh, ý tưởng
phát triển sản phẩm ứng dụng, ý tưởng phát triển dịch vụ,… trong tất cả các lĩnh vực.
3. Thời gian tổ chức (Dự kiến)
Tháng 11/2018:
-

Hội thảo “Tìm kiếm ý tưởng kinh doanh, truyền cảm hứng về khởi nghiệp”

-

Kêu gọi thư quan tâm và đề xuất ý tưởng

Các bạn sinh viên, học sinh có ý tưởng kinh doanh, ý tưởng về sản phẩm ứng dụng, ý
tưởng phát triển dịch vụ… theo cá nhân hoặc theo nhóm có thể nộp đề xuất ý tưởng theo mẫu
đăng ký của Chương trình theo đường link…
Các cá nhân hoặc nhóm có ý tưởng sẽ được lựa chọn và tham gia trình bày ý tưởng tại
Ngày Khai mạc.
Tháng 12/2018: Ngày khai mạc – Opening Day (Cuối tháng 12: Hội thảo Ngày hai mạc:
Công bố các nhóm được lựa chọn vào vòng tiếp theo)

Tháng 01 – tháng 05/2019: Các Hội thảo và các khóa đào tạo về khởi nghiệp cho các
nhóm và cá nhân có ý tưởng hay được lựa chọn ở vòng trước.
Tháng 03/2019: Vòng sơ loại – Demo Day
Các nhóm sẽ trình bày ý tưởng theo mô hình kinh doanh cụ thể trước Hội đồng đánh giá
(các chuyên gia, doanh nghiệp…). Thông qua vòng sơ loại, chương trình sẽ lựa chọn các nhóm
có ý tưởng và trình bày tốt để tiếp tục được đào tạo và hướng dẫn, chuẩn bị cho Vòng chung kết.
Cuối tháng 05/2019: Vòng chung kết PISI – Final Day
4. Giải thưởng
-

01 Giải nhất

-

01 Giải nhì

-

02 Giải ba

-

03 Giải khuyến khích

5. Hội đồng đánh giá
-

Các doanh nghiệp, chuyên gia quốc tế.

-

Giảng viên hướng dẫn

6. Đăng ký tham gia
Tất cả cá nhân hoặc nhóm học sinh, sinh viên, học viên cao học ở khu vực Miền Trung Tây Nguyên có ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp mong muốn được chương trình PISI-CIT hỗ trợ
và tài trợ để thực hiện và triển khai ý tưởng cần gửi đề thư quan tâm (theo mẫu tại đây) trước
ngày 30/11/2018.
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