
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Αγαπητή γυναίκα επιχειρηματία,  

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Ενισχύοντας Γυναικείες Καινοτόμες 

Επιχειρήσεις μέσα από το SME Instrument - Διαχείριση Καινοτομίας & Χρηματοδοτικές Προκλήσεις ” 

για το SME Instrument του Ορίζοντα 2020.   

Το Σεμινάριο αυτό διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του ερευνητικού 

έργου "Enhancing more participation of women entrepreneurs' activities in Horizon 2020 (EMPOWA)" και 

έχει στόχο να προσφέρει στήριξη σε καινοτόμες γυναίκες επιχειρηματίες για ανταγωνιστικότερη 

συμμετοχή στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα SME Instrument καθώς και να παρέχει χρήσιμη γνώση για τις 

προκλήσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα καινοτόμο πεδίο. Το Σεμινάριο περιλαμβάνει 

και διαδραστική διάλεξη από expert σε απευθείας σύνδεση με την Ισπανία. 

Το σεμινάριο θα γίνει στο media room του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο ισόγειο του κτιρίου του 

Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ: 11635 – Αθήνα). 

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε δια ζώσης στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, δίνεται η 

δυνατότητα να παρακολουθήσετε τη διαδραστική διάλεξη σε απευθείας σύνδεση με την Ισπανία 

ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ. 

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

http://www.empowa.eu/
http://empowa.zenit.de/?page_id=91


   

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJWmTdgOQll9FuHAcnjlLz5VDotv5k-

PcIyeYhjBybXCEM6w/viewform?usp=sf_link  

Χάρτης: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1HvrQcHDDqCTS_jsxlYxXbYFukD0&hl=en_US&ll=37.973

628741940615%2C23.74614608961872&z=18 

Agenda 

 

15:10 - 15:30 Πώς εντοπίζεις τις επιχειρηματικές σου ανάγκες και δίνεις τις 

κατάλληλες λύσεις – Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ που στηρίζουν καινοτόμες 

επιχειρήσεις – Φαίη Ορφανού – ΕΚΤ   

15:30 – 15:40 Οι υπηρεσίες του έργου EMPOWA – Φανή Λαμπριανίδου – ΕΚΤ 

15:40 – 15:50      Οι προκλήσεις του SME Instrument, ως ενός ανταγωνιστικού 
χρηματοδοτικού προγράμματος – Γιώργος Μέγας – ΕΚΤ  

15:50 – 16:00 Καινοτομώντας επιχειρηματικά: εμπόδια για τις γυναίκες 
επιχειρηματίες και οι λύσεις που μπορούν να δώσουν – Μάϊρα Φώλια – 
One Coaching 

16:00 – 18:00  Διαδραστική Διάλεξη σε απευθείας σύνδεση με την Ισπανία (Αγγλικά) 

 Welcome (5’) 
 Introduction to SMEI Opportunities for Women Entrepreneurs (10’) 
 SMEI Application form. How to write a competitive proposal (30’) 
 Business essentials keynote (45’) 
 Success story (30’) 

18:00     Καφές και Δικτύωση  

 

Με εκτίμηση, 
Φανή Λαμπριανίδου 

Environmental Scientist and Marine Science Expert MSc, PhD 

Enterprise Europe Network – Hellas 

NCP for Energy in HORIZON 2020 

National Documentation Centre (EKT/NHRF) 

48, Vas. Constantinou Ave. 11635 Athens, Greece 

Tel: +30-2107273933 

lamprianidou@ekt.gr 

www.ekt.gr * www.enterprise-hellas.gr 
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