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ΤΠΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
Τη μεγαλύτερη εκδήλωση δικτύωσης
για τον κλάδο του ICT Information and
Communication Technologies Τεχνολογίες

Πληροφορίας και Επικοινωνιών
ίο ICT Proposers Day 201 6 διοργανώνει

στις 26-27 Σεπτεμβρίου στην
Μπρατισλάβα Σλοβακία η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

θα παρουσιαστούν επίσημα οι

προκηρύξεις του 201 7 για το ICT στο
πρόγραμμα Ορίζοντος 2020 ενώ θα

διοργανωθεί το Face2Face Brokerage
Event με συναντήσεις ανάμεσα σε

εκπροσώπους οργανισμών ηου ενδιαφέρονται

να υποβάλουν προτάσεις Το

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό

Σημείο Επαφιίς για τις Τεχνολογίες
Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον
Ορίζοντα 2020 και εταίρος ίου
δικτύου Ideal-ist υποστηρίζει τη συμμετοχή

ελληνικών φορέων και

επιχειρήσεων και συνδιοργανωνει την
εκδήλωση Face2Face Brokerage
event To ICT Proposers Day 201 6
αναμένεται να συγκεντρώσει περισσοτέρους

απο 5000 ακαδημαϊκούς
επιχειρήσεις ερευνητικά κέντρα βιομηχανίες

policy makers και δημοσίους
φορείς ηου ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν

σε κάποια απο τις
αναμενόμενες προκηρύξεις ίου Ορίζοντα

2020 για το έτος 201 7 με
επίκεντρο τις ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορίας

και Επικοινωνιών Παράλληλα
με τις προαναφερθείσες δράσεις κατά
τη διάρκεια του ICT Proposers Day
201 6 θα λάβουν χωρα μία οειρά απο

εκπαιδευτικές εκδηλώσεις workshops
δικτύωσης εκθέσεις παρουσίασης
έργων ενω θα υπάρξει και η δυνατότητα

προ-αξιολογησης προτάσεων σε

συνεργασία με το δίκτυο Ideal-ist των
Εθνικών Σημείων Επαφής γκι το πρόγραμμα

ICT Η συμμετοχή στο
Face2Face Brokerage Event είναι εφικτή

μόνο αφου ολοκληρωθεί η

έγγραφη στην κύρια εκδήλωση ICT

Proposers Day 201 6 Η έγγραφη και

στις δύο εκδηλώσεις είναι δωρεάν με
καταληκτική ημερομηνία την 1 η

Σεπτεμβριου ενώ το έξοδα ιιετακίνη

σης και διαμονής επιβαρύνουν τους
συμμετέχοντες Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να εγγράφουν το συντομότερο

δυνατόν καθώς λογω αυξημένης
ζήτησης η διαθεσιμότητα συναντήσεων

καθώς επίσης και αεροπορικών
εισιτήριων ή διαμονής αναμένεται να

περιοριστεί σημαντικά από τα μέσα
Αυγούστου Για περισσότερες πληροφορίες

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης Ηρακλής Αγββλοσπτκ
τηλ 2 1 0 727392 1 email agiovtasi
tisitektgr ή Χριστιανό Σιαμπέκου τηλ
210 7273954 email schris&çktgri
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