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Ρόδος, 23.07.2014 

  

 

Νέος θεσμός Αριστείων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 2014 

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η Γενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς θεσμοθετούν και συνδιοργανώνουν για το έτος 2014,  

Βραβεία Αριστείας στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα (http://awards.eie.gr) 

Στόχος των Βραβείων είναι να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν πρωτότυπες προτάσεις 

που συμβάλουν στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες 

τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό 

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε 
παραδοσιακούς τομείς ανάπτυξης με χρήση πρωτοποριακών συστημάτων ή με παροχή 
επιπλέον σύγχρονων υπηρεσιών. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΙΧΜΗΣ: 

 Νέες μορφές ενέργειας και Περιβάλλον 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας  

 Ασφάλεια Τροφίμων και Αειφόρος Γεωργία 

 Βιοτεχνολογία και Υγεία  

Σε ποιούς απευθύνεται 
 

Τα Βραβεία Αριστείας στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα απευθύνονται σε: 

 Άτομα που έχουν μια επιχειρηματική, καινοτόμο ιδέα χωρίς να είναι απαραίτητη 

προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία (22 ετών και άνω) 

 Ομάδες φυσικών προσώπων (22 ετών και άνω) 

 Νεοσύστατες εταιρίες (με ελάχιστο χρόνο λειτουργίας: 1 έτος και μέγιστο χρόνο 

λειτουργίας: 3 έτη) 

Διαβάστε επίσης τους ΌΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η πρωτοβουλία αυτή σκοπεύει να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο ενθάρρυνσης και έμπνευσης 

για νέους επίδοξους ερευνητές & επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα οικονομικά 

μέσα ή τα κατάλληλα εργαλεία υποστήριξης, και φιλοδοξεί να συμβάλλει με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο στη διάδοση πρακτικών καινοτόμου επιχειρηματικότητας με απώτερο σκοπό 
την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσω βέλτιστων επιχειρηματικών δεξιοτήτων και νέων 
εφαρμογών. 

Συμμετοχή διακριθέντων στο Πρόγραμμα "Κυψέλες Επιχειρηματικότητας" της Γενικής 

Γραμματείας Νέας Γενιάς 

Οι συμμετέχοντες των οποίων θα διακριθεί η επιχειρηματική τους πρόταση, θα μπορούν να 

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» το οποίο θα 

πραγματοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα 

και Ηράκλειο. 

Στο πρόγραμμα αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα, 

καθώς θα τους παρέχεται 4μηνη μηνιαία υποτροφία, επαγγελματικός χώρος πλήρως 

εξοπλισμένος, σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια από εξειδικευμένους συμβούλους, 
μαθήματα από ειδικούς καθηγητές καθώς και η παροχή δικτύωσης νέων δημιουργών μεταξύ 

τους αλλά και με δυνητικούς επενδυτές ή και συνεργάτες. Στο πρόγραμμα «Κυψέλες 

Επιχειρηματικότητας» έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής μόνο φυσικά πρόσωπα, 

ηλικίας από 22 έως 30 ετών. 

Έναρξη Διαγωνισμού: 21.07.2014 // Λήξη Υποβολής Συμμετοχών: 15.10.2014 

Για διαδικασίες υποβολής δείτε εδώ 

 

 
Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε 
  

Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ 

Τηλ. 2241075323 (εσωτ. 28) 

http://awards.eie.gr/ori-simmetochis/
http://awards.eie.gr/form/

