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Η συνδρομή των 
Ελλήνων του 

εξωτερικού στην 
ανάπτυξη της χώρας

Έμφαση στην 
αξιοποίηση και 
διαχείριση της 

υπάρχουσας γνώσης 
έστω και από 

απόσταση.

Στόχος της Πρωτοβουλίας

https://www.knowledgebridges.gr/



Στρατηγικοί άξονες της Πρωτοβουλίας

Διαμόρφωση στρατηγικών 

σταθερών σχέσεων 

συνεργασίας με εγχώριους, 

αλλά και διεθνείς φορείς 

Αξιοποίηση 

διαθέσιμων 

μητρώων και 

βάσεων δεδομένων 

Παροχή υπηρεσιών με 

προστιθέμενη αξία 

για τις κοινότητες στις 

οποίες απευθύνεται

Έμφαση στην  

υποστήριξη των 

επιχειρήσεων και στη 

διασύνδεσή τους με το 

ανθρώπινο δυναμικό 

υψηλής εξειδίκευσης



• Έμφαση στη στήριξη επιχειρήσεων και διασύνδεσή τους με το ανθρώπινο 

δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης

• Παροχή υπηρεσιών και προώθηση επεξεργασμένης πληροφόρησης 

μέσω της:

• Υποστήριξης για την ανάπτυξη συνεργασιών 

• Παροχής εξειδικευμένης καθοδήγησης 

• Εξειδικευμένης ενημέρωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας (μέσω 

Webinars & Workshops)

• Ανάδειξης και προώθησης χρηματοδοτικών ευκαιριών και 

κινήτρων

• Ενημέρωσης για υποτροφίες

• Διεξαγωγής και ανάδειξης ερευνών και μελετών

• Προβολής καλών πρακτικών 

• Παροχής χρήσιμων πληροφοριών

Ψηφιακή πλατφόρμα Πρωτοβουλίας



Συνεχής ενημέρωση και εμπλουτισμός 

με εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 

ενδιαφέροντος των κοινοτήτων

Δυνατότητα ενημέρωσης για 

‘Calls’ του Ορίζοντα 

Ευρώπη και του Cluster 4

(Digital, Industry & Space)

Ενημέρωση για χρηματοδοτικές ευκαιρίες και κίνητρα

Παρέχεται επεξεργασμένη πληροφόρηση και 

ενημέρωση για ενεργοποίηση των 

ενδιαφερομένων και αξιοποίηση των σχετικών 

ευκαιριών και κινήτρων



Υποστηρίζεται η ανάπτυξη νέων 

συνεργασιών (επιχειρηματικών, 

ερευνητικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών)

Παρέχονται ψηφιακά εργαλεία 

καταχώρησης, αναζήτησης 

συνεργασιών και παρακολούθησης 

της ροής τους 

Δυνατότητα ανάπτυξης 

συνεργασιών για την 

αξιοποίηση του Ορίζοντα 

Ευρώπη και του Cluster 4

(Digital, Industry & Space)

Ανάπτυξη συνεργασιών 



Υπηρεσία Εξειδικευμένης Καθοδήγησης

Άμεση εξειδικευμένη καθοδήγηση σε ένα 

πρώτο στάδιο που χρειάζονται τα μέλη 

της Πρωτοβουλίας

Παρέχεται αφιλοκερδώς από 

εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό και 

εμπειρογνώμονες στους τομείς 

εξειδίκευσής τους

Στο υφιστάμενο δίκτυο των 

μεντόρων έχουν 

συμπεριληφθεί στελέχη του 

ΕΚΤ που είναι ΕΣΕ ή και 

μέλη του ΕΕΝ Hellas 



Επιδόσεις  Πρωτοβουλίας

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

 Έχουν καταγραφεί περισσότερα από 70 δίκτυα

Ελλήνων εντός και εκτός χώρας 

 Έχει δημιουργηθεί ένα ιδιαιτέρως ενεργό Group

των μελών της πρωτοβουλίας στο Facebook, το 

οποίο αριθμεί περισσότερα από 7.000+ μέλη σε 

όλο τον κόσμο 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΕΥΡΕΙΑ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

 Από τον Αύγουστο του 2017 έως και 

σήμερα οι Γέφυρες έχουν παρουσιαστεί σε 

6 πόλεις εκτός Ελλάδας (Βερολίνο, 

Άμστερνταμ, Στοκχόλμη, Βρυξέλλες, 

Βιέννη, Ζάγκρεμπ) και σε 9 πόλεις της 

Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Δράμα, 

Σέρρες, Λάρισα, Τρίπολη, Ρόδος, Ιωάννινα, 

Ερέτρια)

 Το δικτυακό τόπο 

www.knowledgebridges.gr έχουν 

επισκεφτεί 300.000 μοναδικοί χρήστες από 

45 χώρες σε όλο τον κόσμο

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 Από το Μάιο 2020 έως και σήμερα έχουν
υλοποιηθεί στο πλαίσιο των Γεφυρών 10
webinars και μια διαδικτυακή Ημερίδα με
περισσότερους από 15.000 συμμετέχοντες
στην Ελλάδα και εξωτερικό

 Υλοποίηση το Σεπτέμβριο του 2020
Διαδικτυακής Ημερίδας με 40+ ομιλητές
από την Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα
τις Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες για
Ερευνητές. Την Ημερίδα παρακολούθησαν
4.000 άτομα, ενώ η EARCEA ανέδειξε ως
καλή πρακτική τη συγκεκριμένη δράση

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 Υλοποίηση την περίοδο 2019-2020 

πρωτογενούς έρευνας προς τους Έλληνες 

διδάκτορες κατ’ αντιστοιχία με αντίστοιχες 

έρευνες του National Science Foundation και 

Career of Doctorate Holders

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΑΣ

 Έχουν δώσει συνέντευξη 34 Έλληνες 

επιχειρηματίες και επιστήμονες 

http://www.knowledgebridges.gr/


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

Μέχρι σήμερα σε διάστημα ενός μηνός περίπου πλήρους 
επιχειρησιακής λειτουργίας της νέας ψηφιακής πλατφόρμας:

Έχουν εγγραφεί 912
842 φυσικά πρόσωπα (399 γυναίκες, 420 άνδρες, 23 δεν αναφέρουν 
φύλο)
62 οργανισμοί (39 πολύ μικρές επιχειρήσεις, 12 μικρές, 11 άλλοι
οργανισμοί)
8 μέντορες, 

Έχουν καταγράψει τα ακόλουθα πεδία ενδιαφέροντός τους:

Καινοτομία, Έρευνα, Επιχειρηματικότητα, Επιστήμη, Χρηματοδότηση, 
Εκπαίδευση, Ψηφιακό Περιεχόμενο, Τεχνολογία

Επιδόσεις  Πρωτοβουλίας



Σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε και να εγγραφείτε στο 

www.knowledgebridges.gr για να αποκτήσετε όλες τις

παροχές της πρωτοβουλίας χωρίς καμία επιβάρυνση και 

δέσμευση

Πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και 

Συνεργασίας»

http://www.knowledgebridges.gr/


Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας 

+30 210 2204914,

maniadakisn@ekt.gr

www.ekt.gr

Νίκος Μανιαδάκης

www.Knowledgebridges.gr horizonEU@ekt.gr


