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ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε

συνεργασία με το Enterprise Europe
Networic-HeHas και ως owtovktok του
ερευνη τικου έργου Enhancing more

participation of women entrepreneurs
activities in Horizon 2020 EMPOWA

διοργανώνει σας 2 Μαΐου το εκπαιδευτικό

σεμινάριο Ενισχύοντας Γυναικείες

Καινοτόμες Επιχειρήσεις μέσα από το
SME Instrument Διαχείριση Καινοτομίας

Χρηματοδοτικές Προκλήσεις για το
SME instrument του ευρωποκού προγράμματος

Ορίζοντος 2020 Στόχος
του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στήριξη

σε καινοτόμες γυναίκες

επιχειρηματίες για ανταγωνιστκότερη
συμμετοχή στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα

SME Instrument καθώς και να

παρέχει χρήσιμη γνώση για τις προκλήσεις

της επιχειρηματικής δραστηριότητος
σε ενα καινοτόμο πεδία Το σεμινάριο

περιλαμβάνει και διαδροσοσί διάλεξη
από expert σε απευθείας σύνδεση με την
Ισπανία Το σεμινάριο θα γίνει στο media

room του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

στο ισόγε του κτηρίου του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βοσ Κωνσταντίνου

48 Αθήνα Σε περίπτωση
που οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να

παρευρεθούν διό ίωσης στο εκπαιδευτικό

σεμινάριο δινεται η δυνατότητα να

ικιραιωλουθηοουν τη διοδραοτική διάλεξη

σε απευθείας σύνδεση με την
Ισπανία ηλεκτρονικά Περισσότερες
πληροφορίες οχετικα είναι διαθέσιμες
στην ιστοσελίδα

lTttpi/en^x)Wcu:enitde/?page id=91 Οι

θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας
Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

ως Εθνικό Σημείο Επαφής για
τον Ορίζοντα 2020 για μια σειρά από

επιμέρους προγράμματα υποστηρίξει
την ελληνική ακαδημαϊκή ερευνητική και

επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμέτοχη

της Καλύπτει όλα τα στάδια των

ερευνητικών έργων από την προετοιμασία

της πρότασης έως την υλοποίηση και

την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

Οι υπηρεσίες του ΕKT

περιλαμβάνουν Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές

Υπηρεσίες Λειτουργία
Γραφείου Υποστήριξης Ανάπτυξη και

Διακίνηση ενημερωτικού υλικού Διοργάνωση

εκδηλώσεων και σεμιναρίων
Εξεύρεση συνεργατών για τη συγκρότηση

κοινοπραξιών και την από κοινού

υποβολή προτάσεων Καταγραφή της

εθνικής συμμετοχής και έκδοοτι οτατι
στικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης
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