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Στημάχηκατά
του Covid-19
οι startups
Ανάπτυξη νέων ψηφιακών εφαρμογών
για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Οι
κοινότητες της καινοτομίας της έρευνας και της γνώσης

σε ολόκληρα τον πλανήτη επικεντρώνονται στην ευρεση λύσεων

για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορανοϊού
Το Εθνικό Κέντρα Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρανικού Περιεχομένου
ΕΚΤ με εξειδικευμένο προσωπικό στους τομείς της ψηφιακής υγείας

των αναδυόμενων τεχνολογιών και της καινοτομίας σημμετέ
χει σε σημαντικά σχήματα και πρωτοβουλίες που ενεργοποιούν
κοινότητες γνώσης και καινοτομίας σε όλο τον συνδεδεμένο κόσμο

απέναντι στη νόσο Covid-19

Λ Ιΐ έσω του ευρωπαϊκού έργου
IV1Startup3 υποστηρίζει ενεργά

ίο κίνημα Global Hack το
οποίο στηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή To Global
Hack είναι ένα online hackath
οη μια διεθνής πρωτοβουλία που
αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων
ψηφιακών εφαρμογών και

μεθοδολογιών

που να απαντούν

στις επιπτώσεις της πανδημίας
Διοργανώνεται από τους Accelerate

Estonia Garage48 και Gua
ana με την υποστήριξη του Dev
post Μέσω της διαδικτυακής συνάντησης

ειδικών εγνωσμένου
κύρους και ταλαντούχων ομάδων
μπορούν να αναδειχτούν πρότυπες

λύσεις για την οικοδόμηση
ενός καλύτερου μέλλοντος Στό¬

χος είναι η διασύνδεση και η συνεργασία

ανθρώπων από όλο τον
κόσμο η ανταλλαγή ιδεών τεχνογνωσίας

βέλτιστων πρακτικών

για την αντιμετώπιση κρίσεων

μέσωνέων καινοτόμων δήμιου

ργικών λύσεων προς όφελος
της κοινωνίας

To Global Hack το οποίο λαμβάνει

χώρα διαδικτυακά άνοιξε
χθες τις πύλες του και θα ολοκληρωθεί

μεθαύριο Κυριακή
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο
Επαφής για τον Ορίζοντα 2020
το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γιαmv
έρευνα και την καινοτομία Συμμετέχει

ως συντονιστής στην κοινοπραξία

Enterprise Europe Net¬

work Hellas τον ελληνικό κόμβο
του Enterprise Europe Network

του μεγαλύτεραυ δικτύου
υποστήριξης επιχειρήσεων στον
κόύμο

Το ΕΚΤ είναι επίσης ο ελληνικός

κόμβος του ΕΠ Health της

πρωτοβουλίαςτου Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου

Καινοτομίας και Τεχνολογίας

για τηνκαινοτομία στον
τομέα της υγείας Το ΕΠ Health
αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες

χρηματοδοτούμενες πρωτοβουλίες

για την ενίσχυση της και¬

νοτομίας στον τομέα της υγείας
Είναι ένα μοναδικό ευρωπαϊκό
δίκτυο κορυφαίων εταιρειών πανεπιστημίων

κέντρων έρευνας
και ανάπτυξης ινστιτούτων και
μονάδων υγείας Υποστηρίζει επιχειρήσεις

ερευνητικά κέντρα και
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νέους εξερευνητές της ψηφιακής

υγείας να εξελίξουν ης ιδέες

τους και να δημιουργήσουν
καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα

που βελπώνουν τη ζωή και
την υγεία των πολιτών της Ευρώπης
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