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εκδήλωση Δυναμική η ελληνική παρουσία στο πλαίσιο του ICT Proposers Day 2016 που έλαβε χώρα στην Μπρατισλάβα

Δικτύωση φορέωνκαι επιχειρήσεων στον τεχνολογικό τομέα
Μα από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις
διιαύωσηςστον κλάδο τωνΤεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών 1CT

έλαβε πρόσφοτα χώρα στην Μπρατισλάβα

της Σλοβακίας Στο πλαίσιο ίου
ICT Proposers Day 201 6 παρουσιάστη
καν οι προκηρύξεις του 201 7 οτον ιομέα
ίου ICT ενώ επιπλέον έλαβε χώρα μια
σειρά από εκπαιδευτικές εκδηλώσεις
workshops δικτύωσης εκθέσεις ιιαρου
σίασηςépyiov και σιοχετμενεςFaœ2Face

επιχειρηματικές συναντήσεις με εκπροσώπους

οργανισμών από 47 χώρες
Η εκδήλωση δικτύωσης που διοργανώθηκε

απότηνΕυρωπαϊκή Επιτροπή
σε συνεργασία με to Ideal-ist to δίκτυο
ίων Εθνικών Σημείων Επαφής για to

ICT στον Ορίζοντα 2020 και to δίκτυο
Enterprise Europe Network συγκέντρωσε

μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων
και ακαδημαϊκώνφορέων ερευνητικά
κέντρα βιομηχανίες ροίτεν makers και
δημόσιους φορείς με ενδιαφέρον ουμ
μειηχής στις αναμενόμενες προκτμύξεκ
του προγράμματης ICT του Ορίζοντα
2020 για το έτης 2017 Στοης παρευρι
σκόμενους δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξουν

ποιοτικές συνεργασίες με φορείς

απ όλη την Ευρώπη και όχι μόνο
Η συμμετοχή ελληνικών και ξένων

εκπροσώπων οργανισμών και επιχειρήσεων

του κλάδου στην εκδήλωση διμερών

επιχειρηματικών συναντήσεων
F2F Brokerage Event ήτανμεγάλη κα¬

θώς περισσόϊεροι από 700 σημμετέ
χοντεςαπό 47 χώρες πραγματοποίησαν
πάνω από 3.000 διμερείς συναντήσεις
σε μια ιιροσιιάθεια να συνάψουν εμπορικές

τεχνολογικές ή ερευνητικές
συνεργασίες σχετιζόμενες με τον κλάδο
του ICT Η συμμετοχή της Ελλάδας ήταν

ιδιαίτερο ενεργή καθώς ο αριθμός των

εγγεγραμμένωνελληνικών φορέων στην
εκδήλωση ξεπέρασε τσης 60

Το Εθνικό ΚέντραΤεκμηρίωσης υποστήριξε

και συνδιοργάνωσε την εκδήλωση

F2F Brokerage Event ως Εθνικό

λημείοΕικκρης για το ΟστονΟρίζοντα
2020 εταίρος του Idealist και του δτιαϋου

Enterprise Europe Network-Hellas
Πρόσφατα επίσης διοργανώθηκε

από το IdeaHst to workshop SMEs in
Horizon 2020 Looking for 5υρροη
Beyond the SME Instrument οιόχης
tou onoiou ήταν n υποστήριξη και η

καθοδήγηση των μτκραμεσαίων επιχειρήσεων

πρακειμένου να αυξήσουν την

ανταγωνιστικότητα τοης μέσω tou Ορίζοντα

2020 ιδίως εκετνων που σημμε
τέχουν για πρώτη φορά Τέσσερις μμε
με επιτυχημένη συμμετοχή σε συνεργατικές

δράσεις παρουσίασαν την εμ
πειρία τοης παρέχοντας στσχετμενη
πληροφόρηση στοης υποψήφιους συμμετέχοντες

σε προκηρύξεις για ta σημαντικότερα

εμπόδια και ης προκλήσεις
που μπορεί να συναντήσουν To workshop

την επιμέλεια διοργάνωσης του

οποίου είχε το ΕΚΓ συγκέντρωσε περισσότερους

από 65 ιιαρευρισκόμενοης
Παράλληλα ιο ΚΚΓσυμμετέχει στο έργο
Idealist αποτελώντης τονελληνικό κόμβο

του αντίστοιχου ευρωπαϊκού δικτύου
Το έργο Ideal ist στοχεύει με τη λειτουργία

του αντίστοιχου δικτύου στη

μείωση των εμποδίων που συναντούν
οι οργανισμοί που επιθυμούν να

συμμετάσχουν

στοΠρόγραμρα Information
and onununicationTechnologies KT
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της υποστήριξης

διακρατικών αναζητήσεων συνεργασιών

και μεσολαβήσεων και βελ
1 1 ώνον ι ας την επικοινωνία μεταξύ της
Επιτροπής και ιων δυνητικών συμμε
τεχόντων SID 105868661
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