
Περιεχόμενα

σελ.15/2019 21/06ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΑΧΑΙΑΣ1. ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΛΜΗΡΟΥΣ



1. ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΛΜΗΡΟΥΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΑΧΑΙΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .21/06/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .22/06/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 15

3o Hellenic Innovation Forum από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Μαθαίνονταςαπότουςτολμηρούς
Με πατρινό άρωμα πραγματοποιήθηκε

χθες στην Αθήνα
από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

ΕΚΤ εκδήλωση με
τίτλο Έρευνα και επιχειρηματικότητα

Μαθαίνοντας από

τους τολμηρούς Ιστορίες επιτυχίας

στο πλαίσιο του 3rd
Hellenic Innovation Forum
Δόθηκε λόγος σε νέες ερευνήτριες

και ερευνητές που πέρασαν

στη σφαίρα της παραγωγικής

αξιοποίησης των ιδεών
τους Πώς ξεκινά κανείς από
τον χώρο της έρευνας και πώς
μεταβαίνει στη σφαίρα της
επιχειρηματικής δραστηριότητας

Ποιοι είναι οι βασικοί
σταθμοί αυτής της πορείας
Πώς συνδέεται στην Ελλάδα
η επιχειρηματική δραστηριότητα

με τον ερευνητικό και
ακαδημαϊκό χώρο Ποιες είναι

οι δυσκολίες και ποιες οι
προοπτικές αυτής της διασύνδεσης

Πώς μπορούν να βοηθήσουν

φορείς διαμεσολάβησης
όπως το Εθνικό Κέντρο

Τεκμηρίωσης
Πέντε νέες ερευνήτριες και
ερευνητές που επιχείρησαν
αυτή τη μετάβαση οφηγήθη

hif 3rd hellenic
innovation
forum

20 Ιουνίου 2019 Divani Caravet

1
καν την ιστορία τους και

μοιράστηκαν

με το κοινό την
εμπειρία και τα δικά τους
ερωτήματα σε ένα ξεχωριστό
πάνελ στο πλαίσιο του 3 ου
Hellenic Innovation Forum
Στο πάνελ συμμετείχαν οι
• Ζωή Κούρνια PhD Ερευνήτρια

Γ Ίδρυμα Ιατροβι
ολογικών Ερευνών Ακαδημίας

Αθηνών ιδρύτρια της
Ingredio
• Καίτη Μηλιώνη PhD

ιδρύτρια και Διευθύντρια της
MyHabeats
• Στέλλα Τάκα PhD συνι
δρύτρια και Διαχειρίστρια της
StArtBio
• Ηλίας Νασιόπουλος PhD

ιδρυτής της GIVE Τεχνολογικό

Πάρκο Λεύκιππος
• Γιώργος Σκρέτας PhD

ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής

της ResQ Biotech
Ο Γιώργος Μέγας και ο Θανάσης

Χαρέμης από τη Μονάδα

Καινοτομίας και Δικτύωσης

του ΕΚΤ μίλησαν για
ευκαιρίες δικτύωσης και

χρηματοδότησης

καθώς και για
την εμπειρία από τα Τεχνολογικά

Πάρκα

3rd Hellenic
Innovation Forum
Η κεντρική ενότητα του 3rd
Hellenic Innovation Forum
ήταν αφιερωμένη στη διασύν¬

δεση της έρευνας με την επιχειρηματική

δραστηριότητα
Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν

ήταν
• Οι δράσεις που βρίσκονται
σε εξέλιξη για την ενίσχυση
της ερευνητικής δραστηριότητας

στην Ελλάδα
• Οικοσυστήματα που έχουν
δημιουργηθεί σε πόλεις όπως
η Αθήνα η θεσσαλονίκη
η Πάτρα το Ηράκλειο και η
Ξάνθη
• Case studies επιχειρηματικών

εγχειρημάτων που προέκυψαν

από ερευνητικά ιδρύματα

• Παρουσίαση μοντέλων διασύνδεσης

από το εξωτερικό
• Η προστασία της πνευματικής

ιδιοκτησίας και η απόκτηση

πατεντών
• Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά

εργαλεία
Στόχος των παρουσιάσεων
ήταν να δείξουν στους συμμετέχοντες

τις ευκαιρίες που

υπάρχουν αλλά και πως μπορεί

να γίνει πραγματικότητα η
διασύνδεση και τα οφέλη που

υπάρχουν για όλες τις εμπλεκόμενες

πλευρές
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