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«Έρευνα και επιχειρηματικότητα: Μαθαίνοντας από τους τολμηρούς – Ιστορίες 

επιτυχίας»

Πέντε νέες ερευνήτριες και ερευνητές που ίδρυσαν τη δική τους 

επιχείρηση αφηγούνται την ιστορία τους και συζητούν με το κοινό:

- Ζωή Κούρνια, PhD, Ερευνήτρια Γ', Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών 

Ακαδημίας- Αθηνών, ιδρύτρια της Ingredio

- Καίτη Μηλιώνη, PhD, ιδρύτρια και Διευθύντρια της MyHabeats

- Στέλλα Τάκα, PhD, συνιδρύτρια και Διαχειρίστρια της StArtBio

- Ηλίας Νασιόπουλος, PhD, ιδρυτής της GIVE, Τεχνολογικό Πάρκο 

«Λεύκιππος»

- Γιώργος Σκρέτας, PhD, ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της ResQ

Biotech

*Θανάσης Χαρέμης από τη Μονάδα Καινοτομίας και Δικτύωσης του ΕΚΤ

θα μιλήσει για την εμπειρία από τα Τεχνολογικά Πάρκα.

http://r.m.ekt.gr/mk/cl/f/AxxAfIAupZxTyvYKlGtxCgwLlYtSi0cUYUw1X6SuF0UtzjEK-q-Kct8ZskolC0xLPVYBTv3Y79QcOVK4l9C7h_lLsUn7jpiYlhjV1VGVLfggdP0A-uXHxYmMZbHypknv5YjwU1DeuIeW3nACP6TlqclEKz1xd0At978xDzesS1nD5kfwsbU


Στήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη ή την 

αξιοποίηση καινοτομίας 

Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για την 

υποστήριξη ελληνικών οργανισμών να συμμετέχουν 

ανταγωνιστικά στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Πλαισίου για Έρευνα και Καινοτομία

Innovation: 
Έρευνα,

Καινοτομία, 

Επιχειρηματικότητα

Συντονιστής Εnterprise Εurope Νetwork -

ΕΕΝ Hellas
Το δίκτυο EEN είναι το μεγαλύτερο δίκτυο
υποστήριξης στον κόσμο για τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
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support Network for SMEs with 
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Διαδραστικός Πίνακας με τις  
100 πιο ριζοσπαστικές 
καινοτομίες

Ποιες είναι οι τεχνολογίες που 
θα αναμορφώσουν τον κόσμο 
μας; Ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες 
προσδιορίζουν 100 από αυτές 
στον διαδραστικό πίνακα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

• Βακτήρια που τρώνε..
πλαστικά

• 4D Printing

• εξόρυξη αστεροειδών για 
βασικά μεταλλικά στοιχεία

• τηλεπαθητική επικοινωνία 
εγκεφάλου-εγκεφάλου 
μέσα από τεχνολογία. 

Περισσότερα:
https://ec.europa.eu/info/new
s/what-are-technologies-will-
reshape-our-world-
independent-experts-identify-
100-them-2019-jun-13_en

https://ec.europa.eu/info/news/what-are-technologies-will-reshape-our-world-independent-experts-identify-100-them-2019-jun-13_en


3.000
Experts

600+
Περιοχές

60+
Χώρες στον 

κόσμο

Enterprise Europe Network: Το μεγαλύτερο 

δίκτυο υποστήριξης ΜΜΕ και λοιπών 

οργανισμών με φιλοδοξίες διεθνοποίησης

een.ec.europa.eu



Η πύλη σας για 
Νέες Αγορές!

een.ec.europa.eu



Πρόσβαση
σε Τεχνολογίες..!

een.ec.europa.eu



Το δίκτυο σας για 

een.ec.europa.eu

για αναζήτηση συνεργασιών 

Έρευνας & Ανάπτυξης!



Your own profile

een.ec.europa.eu

Unmanned aerial helicopter for harsh maritime environment 

Country of origin: Greece

Reference Number:     TOGR20160513001

Type of Partnership Considered: Commercial agreement, 

Financial agreement

Summary

 A Greek research team specialised in the field of flight control for 

unmanned aerial vehicles (UAV) offers its new unmanned aerial 

helicopter with significant applications in maritime. It is offered for 

commercialisation or further development. European partners for 

commercial, financial, research cooperation and services agreements 

are therefore sought. 

Description

A research team of a Greek well-known university presents its novel 

recently developed vehicle, an unmanned aerial helicopter for 

maritime operations. The present group performs high quality 

fundamental and applied scientific research focusing on robust flight 

control for unmanned helicopters.

As for its main features, it can be connected with the ground control 

station in real time. Its range is up to 40 nautical miles from the 

ground station and is being doubled to 80 nautical miles when two 

ground stations are used.

...



eu

Business & innovation database

een.ec.europa.

http://www.enterprise-
hellas.gr/el/vreite-synergasies

Italian developer for 
virtual visits to museum 
seeks Partners to test its 
technology“ 

http://www.enterprise-hellas.gr/el/vreite-synergasies


Φέτος, το μεγαλύτερο γεγονός 
έρευνας και καινοτομίας στον 
τομέα των ΤΠΕ θα 
πραγματοποιηθεί στις 19-20 
Σεπτεμβρίου 2019 στο Ελσίνκι 
της Φινλανδίας. Λεπτομέρειες θα 
ακολουθήσουν σύντομα.

Νούμερα!:

Οργανωμένες Συναντήσεις 

Δικτύωσης (Brokerage Events)



Horizon 2020
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Horizon 2020

13

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home



What is Horizon 2020

Το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  για την έρευνα και την καινοτομία 
έως τώρα με σχεδόν 80 δις ευρώ χρηματοδότησης |2014-2020

Κοινοπραξίες 3Χ3

3 Οργανισμοί 
(SMEs Included) 
από 3 χώρες (ΕΕ &
affiliated) Minimum

30 δις ευρώ απομένουν
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ICT-25-2018-2020   
Interactive Technologies 

Specific Challenge: Augmented (AR) & 
Virtual Reality (VR) Μεταμορφώνοντας τον 
τρόπο που επικοινωνούμε, αλληλεπιδρούμε, και 
ανταλλάσσουμε πληροφορίες μέσω του 
διαδικτύου.

Επίδραση: στην Κοινωνία, στην 
Δημιουργική βιομηχανία, στις Κατασκευές, 
την Ρομποτική, στην Υγεία, στην 
Εκπαίδευση,την Ψυχαγωγία και τα Media

Scope: Ανάπτυξη εργαλείων 
συγγραφής για 
αυτοματοποιημένη δημιουργία 
διαδραστικού περιεχομένου τα 
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και από μη ειδικούς χρήστες σε 
ποικίλες πλατφόρμες
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Jean-David Malo
Director, Open Science, Open Innovation 
DG Research and Innovation
European Commission

EU funding 
for innovation



Τι κρατά πίσω την Eυρωπαϊκή
καινοτομία?

2

Έλλειψη πρωτοποριακής και ανατρεπτικής 
Καινοτομίας που μπορεί να δημιουργήσεις νέες 
αγορές 

Χρηματοδότηση του χάσματος μεταξύ των 
επιχορηγήσεων Ε&Α και των ιδιωτικών 
επενδύσεων για την μεγέθυνση (Scale up) 
καινοτόμων νέων επιχειρήσεων

Αποτελεσματικό
τητα της 
Καινοτομίας

Χρηματοδό
τηση της 
Καινοτομία
ς

Οικοσύστημα 
Καινοτομίας Πολλά εθνικά και τοπικά οικοσυστήματα, αλλά 

κατακερματισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο



electricity

semi-conductors

ant ibiotics

airplane
car

smart phone

internet

barcode

sea container

digital platforms

social media

GPS
3-D printing

CRISPR-cas

Hydrogen f uel

cells

blockchain

the cloud

internet of things

autonomous vehicles

new batteries

art ificial intelligence

quantum comput ing

graphene

liquid biopsies

gene therapy

PC

past future ?

?

?

Ποιος θα ηγηθεί του νέου κύματος  πρωτοποριακών 
και ανατρεπτικών Καινοτομιών?

current

Synthetic 

chemicals

US lead (and
Asia, EU)

EU and US
lead

telecomms

Who leads?

Examples 
taken from 
WIPO, MIT,
WEF, OECD,
etc.



Venture capital raised. Data: Invest Europe, NVCA / Pitchbook. (1) EU does not include HR, CY, MT, SI, SK.

Χρηματοδοτικό κενό: Χρηματοδότηση 
Επιχειρηματικών Κεφαλαίων κινδύνου 
(VCs) US vs EU
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Είμαστε στην δεύτερη φάση 
υλοποίησης του EIC Pilot, 2019

 Αύξησης της  χρηματοδότησης στα €2.2 δις (€1.0bn in 2019; €1.2bn in
2020)

 Accelerator, με δυνατότητα υποβολής για μεικτή χρηματοδότηση 
(Blended: συνδυασμός επιδότησης και χρηματοδότησης κεφαλαίου)

 Pathfinder, θα στοχεύει σε 6 τεχνολογίες (human-centric AI, novel medical devices,

zero-emission energy generation, etc)



Ένα πακέτο €3 δις για να στηρίξει όλες τις καινοτόμες 
ιδέες με την ανεξαρτήτως θεματικής (bottom up)

€ 845 million

400 projects

FET OPEN + FET Proactive

Future and Emerging Technologies

(grant-only)

EIC Horizon Prizes + Support actions

€50 million

Coaching, mentoring και υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης για SMEs

PATHFINDER Pilot ACCELERATOR Pilot

€ 2,100 million 

XXXX projects

SME Instrument Phase 2 / Fast Track to Innovation (FTI)

(grant-only)

OR

Blended finance

(grant + equity)

Ιδέες οραματιστών για την ανάπτυξη 

ριζοσπαστικών και καινοτόμων 
τεχνολογιών 

Ριζοσπαστικά νέες, υψηλού ρίσκου ιδέες, εμπορικά βιώσιμες και 

δυνητικά ικανές για Scale up



Accelerator-SME Instrument
Blended (Grant + equity)
 Για ΜΜΕ που στοχεύουν σε νέες αγορές, με υψηλό ρίσκο, με υψηλό 

δυναμικό ανάπτυξης (για μεμονωμένες ΜΜΕ)

 Bottom up: όλοι οι τομείς, προϊόντα, υπηρεσίες, επιχειρηματικά 

μοντέλα

 Ενιαίο πρότυπο υποβολής και για τις δύο επιλογές, για το  equity 

συμπληρώνεις extra πεδία με χρηματοοικονομικές προβλέψεις

 Επιδότηση: € 0,5- € 2,5 εκατ. (Ποσοστό χρηματοδότησης 70%)

o Δραστηριότητες από δοκιμές μέχρι εμπορευματοποίηση

o 12-24 μήνες (TRL μεγαλύτερο από 6)

• Χρηματοδότηση Κεφαλαίου: 

o έως 15 εκ. Ευρώ, EC % < 25%

o Δραστηριότητες με TRL μεγαλύτερο από 8 (ώριμες τεχνολογίες)



Accelerator Pilot (grant and blended)
Τι νέο υπάρχει?

• 3 βασικά κριτήρια αξιολόγησης:

– 33% 'impact‘

– 33% 'excellence'

– 33% 'quality and efficiency of implementation'

- Επιπροσθέτως το μέρος της πρότασης που θα αφορά σε 
ζήτηση χρηματοδότησης επιχειρησιακών κεφαλαίων 
θα υπόκειται σε Οικονομοτεχνικό Έλεγχο από το νέο 
SPV, Special Purpose Vehicle (Όχημα Ειδικού Σκοπού)

• Χρόνος για την Ενημέρωση: 3 months

• Χρόνος για την χρηματοδότηση

- Για το κομμάτι τις επιχορήγησης: 6 months

- Για το κομμάτι του equity (επιχ. Κεφ.): +3 months



Από την Επιχορήγηση στην μεικτή 
(Blended) χρηματοδότηση

• Grant: Καινοτομίες αρχικού σταδίου για περαιτέρω 
ανάπτυξη

• Grant & Equity: Ώριμες καινοτομίες έτοιμες για Scale-up

• Θα υπάρχει επιλογή για, μόνο επιχορήγηση (Grant):

• Χωρίς Συναίνεση, στην Επιτροπή για αλλαγή σε Μεικτή 
χρηματοδότηση

 Αν η πρόταση συμπεριλαμβάνει ώριμες καινοτομίες τότε θα απορρίπτεται 
εξολοκλήρου

• Με Συναίνεση,  στην Επιτροπή να αλλάξει το αίτημα σε Μεικτής 
Χρηματοδότησης

– Αν η πρόταση συμπεριλαμβάνει ώριμες καινοτομίες τότε θα αλλάζει σε 

Μεικτής Χρηματοδότησης

– Ευελιξία για την λήψη του Equity, ακόμα και αν δεν είχε ζητηθεί την 

στιγμή της υποβολής 



Πλήρες EIC 
στον νέο Ορίζοντα Ευρώπη(2021-27)

 Proposed budget of €10 billion

 Dedicated governance with EIC President and Advisory board

 More flexible rules for funding (ability to stop or reorient, links to Invest EU) 
with increased role for expert programme managers

 Full accelerator funding with both grant and blended finance

 Full pathfinder scheme for grants in advanced research and transition 
activities

 Fast track access for Horizon grant holders (incl. European Research Council)
and certified national schemes

 Creation of EIC Forum with Member States innovation agencies
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CALMUSgaming

Εργαλείο αυτόματης δημιουργίας & 
προσαρμογή μουσικής για computer 
games. Αντί του συνεχούς 
επαναλαμβανόμενου ηχητικού 
σκηνικού, καθιστά δυνατή τη 

συνεχή και σε πραγματικό χρόνο 
προσαρμογή της μουσικής 
υπόκρουσης, ανάλογα με τον 
τρόπο εξέλιξης του παιχνιδιού και 
την απόδοση και τις ενέργειες του 
παίκτη

Εταιρία: Erki-tonlist Sf. Iceland with 
CCP Games (founder of EVE online)

SME Instrument Phase 1

https://youtu.be/gKiGZqtj6Co
https://youtu.be/gKiGZqtj6Co
https://youtu.be/OI7cTfFFZIY?t=90
https://youtu.be/OI7cTfFFZIY?t=90
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PanePowerSW: 

Διαφανή Φωτοβολταϊκά Πάνελ για 
Ενεργειακά αυτόνομα Θερμοκήπια
και Γυάλινα Κτίρια. 

Εταιρία: Brite Solar

SME Instrument Phase 1



Το ευρωπαϊκό έργο EMPOWA

Στόχος: Ενίσχυση συμμετοχής γυναικών 
επιχειρηματιών στο Horizon 2020- SME 
Instrument & εξασφάλιση περισσότερων 
επιτυχών αιτήσεων για  χρηματοδότηση

Μέσω:

• Καταγραφής γυναικών επιχειρηματιών 
σε τομείς υψηλής καινοτομίας

• Ενημέρωσης γυναικών επιχειρηματιών 
για το SME Instrument

• Υποστήριξης της διαδικασίας υποβολής 
προτάσεων στο SME Instrument

• Ανάδειξης και Διάχυσης καλών 
πρακτικών



Τα αποτελέσματα

 Καταγραφή γυναικών 

επιχειρηματιών

 149 συμμετέχουσες στην έρευνα για την 

καταγραφή των δραστηριοτήτων, καλών 

πρακτικών και αναγκών των ΜμΕ

 Δράσεις Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης 

• Παρουσίαση του έργου σε 17 events (και ενημερώνοντας άνω 

των 2.300 γυναικών) κατά το 1ο έτος

• 6 events στην Ελλάδα (1ο έτος) άνω των 800 επιχειρήσεων

• 3.000 ΜμΕ που λαμβάνουν τακτική ενημέρωση



http://www.empowa.eu/



Useful links
• National Contact Point for

• SMEs

• Enterprise Europe Network

• https://www.iprhelpdesk.eu

• Twitter SME 
Instrument
• @H2020SME #SMEinstrument

• Any questions:
• EASME-SME-

• HELPDESK@ec.europa.eu

EASME website
• Homepage

• SMEI report

• FAQ

• SMEI_Overseas trade fairs
(OTF programme)

• EIC Work programme
2018-2020
http://ec.europa.eu/resea
rch/participants/data/ref/
h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-
wp1820-eic_en.pdf

• Guidance

http://bit.ly/1LsdMEn
http://bit.ly/1LsdMEn
http://een.ec.europa.eu/about/branches
https://www.iprhelpdesk.eu/
mailto:EASME-SME-HELPDESK@ec.europa.eu
mailto:EASME-SME-HELPDESK@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/accelerating_innovation_in_europe_horizon_2020_smei_impact_report.pdf
http://bit.ly/2ewGS8c
http://bit.ly/2fM87kN
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-and-fti-2018-2020-check-draft-work-programme-1


Η αποστολή:
Επιτάχυνση της 

επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας στην υγιεινή διαβίωση 

και την ενεργό γήρανση

Να 
Ενισχύσει/Δημιουρ

γήσει 
περισσότερες από 

165 Startups

Να έχει πάνω από 
1.000.000 μαθητές 

σε online 
εκπαιδευτικά 

προγράμματα τον 
χρόνο

Να επωάσει 
περισσότερες 
από 340 επιχ. 

ιδέες

2016-18

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Καινοτομία & την Τεχνολογία

Τομέας: Υγείας



Regional Innovation Scheme Greece 
2017
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Διαγωνισμοί για Start-ups 2019

https://www.eithealth.eu/accelerator

Innostars Awards

Jumpstarter

Bootcamp intensive programmes

Headstart Funding

European Health Catapult

Investors Network

Bridgehead-Incubator Network

Startups meet Pharma

Starship

Hello AI

https://www.eithealth.eu/accelerator
https://www.eithealth.eu/-/2019-call-for-applications-eit-health-innostars-awards
https://eit.europa.eu/newsroom/apply-now-eit-jumpstarter
https://www.eithealth.eu/accelerator/head-start-proof-of-concept
https://www.europeanhealthcatapult.eu/
https://www.eithealth.eu/-/the-investor-network-is-open-for-start-ups-looking-for-funding
https://www.eithealth.eu/bridgehead
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Διαγωνισμοί για Start-ups 2019

Σε ποιο πρόγραμμα ταιριάζω?

Α) Incubate:

 Innostars Awards 27/03/2019

 Jumpstarter 1/3/2019

 Bootcamp intensive programmes (πολλαπλές καταληκτικές)

 Venture Lab programme 13/05/2019

 CaixaImpulse 18/05/2019

Σε ποιους απευθύνεται: Νέους Επιχειρηματίες, 
& επιστήμονες που θέλουν να κάνουν την δική τους Startup

https://www.eithealth.eu/accelerator

https://www.eithealth.eu/-/2019-call-for-applications-eit-health-innostars-awards
https://eit.europa.eu/newsroom/apply-now-eit-jumpstarter
https://www.eithealth.eu/eit-health-venture-lab
https://www.eithealth.eu/caixaimpulse_and_eithealth
https://www.eithealth.eu/accelerator
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Β) Validate

 Living Labs & Test Beds Network 25/01/2019, 

29/03/2019...

 Mentoring & Coaching Network (συνεχόμενο)

 Headstart Funding 27/03/2019

Σε ποιους απευθύνεται: Start-ups που ψάχνουν να επικυρώσουν τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες τους, 

Διαγωνισμοί για Start-ups 2019

https://www.eithealth.eu/accelerator/livinglabs
https://www.eithealth.eu/accelerator/mentoring-and-coaching-network
https://www.eithealth.eu/accelerator/head-start-proof-of-concept
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Σε ποιο πρόγραμμα ταιριάζω?

Γ) Scale:

Γi) Πρόσβαση σε χρηματοδότηση:
 European Health Catapult 27/03/2019

 Investors Network (συνεχόμενος)

 Equity-Crowdfunding Platform (συνεχόμενος)

!!! Webinar/ερωταπαντήσεις κάθε παρασκευή 10 CET ! 

http://zoom.us/j/171295695

Διαγωνισμοί για Start-ups 2019

https://www.europeanhealthcatapult.eu/
https://www.eithealth.eu/-/the-investor-network-is-open-for-start-ups-looking-for-funding
http://zoom.us/j/171295695
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Σε ποιο πρόγραμμα ταιριάζω?

Γ) Scale:

Γii) Υποστήριξη για είσοδο σε νέες αγορές

 Bridgehead-Incubator Network 27/02/2019

 GoGlobal Programme 27/03/2019

 Gold Track (θα ανακοινωθεί νωρίς την άνοιξη)

Σε ποιους απευθύνεται: Σε ώριμες startups και ΜΜΕ, 

Διαγωνισμοί για Start-ups 2019

https://www.eithealth.eu/bridgehead
https://www.eithealth.eu/goglobal
https://www.eithealth.eu/gold-track
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Ελληνικές Εταιρίες & Εταιρίες Ελληνικών συμφερόντων 

που πέτυχαν στην πρώτη φάση των διαγωνισμών για 

το 2018
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European Health Catapult

SYNOESIS THERAPEUTIC LTD final!

Innostars Awards

Eugonia Assisted Reproduction Unit  

K.C.BOOKING CLINIC SERVICES LTD

InSyBio

Tendertec Limited

Business Insight Corporation Ltd

Zack smart apparels

BreathBox by Humaine

GO2China programme

RTSafe
shenzhen

https://www.google.gr/search?rlz=1C1GGRV_enBG790BG790&q=shenzhen+china&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiRluj8tsTeAhVNEVAKHSURB6YQBQgqKAA
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Ελληνικές Εταιρίες & Εταιρίες Ελληνικών συμφερόντων 

που πέτυχαν στην πρώτη φάση των διαγωνισμών για 

το 2019

h
tt

p
:/

/w
w

w
.e

k
t.

g
r

Εταιρία Πρόγραμμα Κατάσταση

MyHabeats HeadStart S

Synoesis Therapeutics
Startup meets 
Pharma

S

Nick Glezakos WildCard S

MyHabeats Bridgehead S

Advantis Bridgehead S

AI HealthCare JumpStarter S

RTSafe Catapult S

MyChildren, HeadStart R

TechApps healthier Validator R

Synoesis Therapeutics Investors' Network R

AidPlex Catapult SC

Ergobyte Catapult SC
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Ελληνικές Εταιρίες & Εταιρίες Ελληνικών συμφερόντων 

που πέτυχαν στην πρώτη φάση των διαγωνισμών για 

το 2018
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SYNOESIS THERAPEUTIC LTD Winner! 2018

Biotech Category

Άρθρο και στο Business Insider!

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/europe-s-top-healthcare-start-ups-in-biotech-medtech-and-digital-health-win-cash-and-recogniton-at-eit-health-summit-1027788061?fbclid=iwar2sho9x3zixnd_xru6yv2u24e2-q0y_5kwfygbclusmunohq6ggwk1cgvs
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Προγράμματα για φοιτητές και 

σπουδαστές – EIT Health 2019

Θερινά Σχολεία
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Προγράμματα για φοιτητές και 

σπουδαστές – EIT Health 2019

Το πρόγραμμα StarShip αποτελεί μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία του EIT 

Health σε συνεργασία με κορυφαίους ευρωπαίους βιομηχανικούς εταίρους 

στον τομέα της υγείας,

με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Coimbra, το IESE Business School, το 

RISE (Ινστιτούτο Ερευνών της Σουηδίας), το Instituto Pedro Nunes και 7 

συνεργαζόμενες εταιρείες.

StarShip 10/03/2019

απευθύνεται σε σπουδαστές και αποφοίτους του κλάδου της 

υγείας, όπου θα κληθούν να συμμετάσχουν σε διεπιστημονικές 

ομάδες και να δώσουν λύσεις σε πραγματικές προκλήσεις όπως 

αυτές θα τεθούν από τους βιομηχανικούς εταίρους του EIT Health.

Η διαδικασία υποβολής συμμετοχής είναι πολύ εύκολη και απλά 

στέλνετε ένα βιογραφικό και ένα motivation letter εδώ:

starship@eithealth.eu

https://www.starship.eithealth.eu/
https://www.eithealth.eu/
https://www.starship.eithealth.eu/
mailto:starship@eithealth.eu
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The Startup Nation

23% Tax

-9 % for RnI

-6% in the 

periphery

0% in the 

remote 

areas

You must 

keep your IP 

in Israel!

EU is naïve!
Haifa, Israel, Technion Institute visit!

Οι top20 Εταιρίες του κόσμους έχουν εκεί RnI





«Καινοτομία είναι η ικανότητα ατόμων, εταιρειών και ολόκληρων εθνών να 

αναδημιουργούν διαρκώς το μέλλον που επιθυμούν» John Kao, Innovation Nation (2007) 


