
   6th Successful R&I in Europe 2014  

 

Διεθνής διάσκεψη δικτύωσης  

για τον Ορίζοντα 2020 

Ντύσσελντορφ / Γερμανία, 30 & 31 Οκτωβρίου 2014 
 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τo πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και συντονιστής του Enterprise 

Europe Network-Hellas, καλεί την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας στη μεγαλύτερη ετήσια ευρωπαϊκή 

συνάντηση δικτύωσης Successful R&I in Europe 2014 - 6th European Networking Event που θα λάβει χώρα στο 

Ντύσσελντορφ, στις 30 & 31 Οκτωβρίου 2014.  

 

Η εκδήλωση υποστηρίζεται ενεργά από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 

 

Για έκτη συνεχή χρονιά, η διεθνής διάσκεψη θα φέρει σε ανοιχτό διάλογο και συναντήσεις δικτύωσης ερευνητές και 

επιχειρηματίες που στοχεύουν στην αναζήτηση συνεργασίας στο χώρο της ευρωπαϊκής έρευνας και καινοτομίας, 

αναφορικά με τις προκηρύξεις του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 για το έτος 2015 και οποίοι θα προέρχονται από όλες τις 

περιφέρειες της Ευρώπης. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Γερμανικό Υπουργείο Καινοτομίας, Επιστήμης και 

Έρευνας της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σημειώνοντας από το 2009 μεγάλη επιτυχία, φέρνοντας σε επαφή περισσότερους από 1.400 οργανισμούς.  

Η φετινή εκδήλωση θα διαρκέσει δύο ημέρες και στοχεύει στην προώθηση έξι θεματικών 

προτεραιοτήτων, μέσα από το κεντρικό συνεδριακό πρόγραμμα, παράλληλα sessions & 

workshops. Επιπλέον, φέρνει στο προσκήνιο τις περιφέρειες της Ελλάδας, αφού η χώρα 

μας έχει επιλεγεί ως χώρα εταίρος από του διοργανωτές της εκδήλωσης και δίνει τη 

δυνατότητα σε ερευνητές από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα ή εκπροσώπους 

επιχειρήσεων: 

• να παρουσιάσουν νέες ιδέες και ερευνητικά αποτελέσματα σε ένα ευρύ κοινό 

από leaders στην έρευνα και στην καινοτομία 

• να αναζητήσουν εταίρους για τη δημιουργία νέων προτάσεων έργων έρευνας και 

καινοτομίας μέσα από στοχευμένες συναντήσεις δικτύωσης (brokerage event). 

Το Enterprise Europe Network – Hellas συντονίζει τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων 

και οργανισμών στην εκδήλωση διμερών συναντήσεων, ενώ παράλληλα με την εκδήλωση 

διοργανώνεται επιχειρηματική αποστολή για δικτύωση και επαφή με την τοπική 

βιομηχανία και την επιχειρηματική κοινότητα της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.  

 

Πληροφορίες ανά τομέα:  

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών: Δρ Ηρακλής Αγιοβλασίτης,  

agiovlasitis@ekt.gr  

Ενέργεια: Χριστιάνα Σιαμπέκου, schris@ekt.gr  

Επιστήμες της Ζωής: Dr Cristina Pascual, cpascual@ekt.gr  

Δράσεις Marie Skłodowska Curie: Μαρία Σαμαρά, samara@ekt.gr  

 

Διαδικασία συμμετοχής 

1. Για συμμετοχή στη διεθνή διάσκεψη δικτύωσης, στο συνέδριο ή στην επιχειρηματική αποστολή επικοινωνήστε 

με τα παραπάνω Εθνικά Σημεία Επαφής. 

2. Για συμμετοχή με παρουσίαση, απαιτείται η αποστολή των παρακάτω επιπλέον στοιχείων μέχρι την 15η 

Οκτωβρίου 2014: 

• Τίτλος παρουσίασης 

• Εταίρους προς αναζήτηση και ρόλο που θα διαδραματίσουν στο έργο 

• Πληροφορίες για την εμπειρία σας σε διεθνή έργα έρευνας και καινοτομίας 

• Αποτελέσματα ερευνητικής δραστηριότητας και πρωτότυπα. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://horizon2020.zenit.de/ 
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