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Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά η Ημερίδα «Η
καινοτομία στην Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν 3.0»

Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022 το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin)
του ΟΠΑ και το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, το Κέντρο
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ, η Bayer, η Endeavor
Greece, το Metavallon, το Uni.Fund διοργάνωσαν για τρίτη συνεχή χρονιά την ημερίδα με
τίτλο: «Η Καινοτομία στην Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν». Φέτος, η ημερίδα
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και φιλοξένησε τη συντριπτική πλειοψηφία των φορέων, των
οργανισμών και των δομών γύρω από το οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας και
καινοτομίας με στόχο να δώσει μία πολύ καλή εικόνα του πώς λειτουργεί ο κάθε οργανισμός
συνεισφέροντας με το δικό του τρόπο στην ενδυνάμωση και ενίσχυση όλων των
προσπαθειών που πραγματοποιούνται προς αυτήν την κατεύθυνση.

Την έναρξη της ημερίδας πραγματοποίησε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Βασδέκης, ο
οποίος ανέφερε ότι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο αντιλήφθηκε από νωρίς τον καταλυτικό ρόλο
που θα διαδραματίσουν τα Πανεπιστήμια στο πεδίο στήριξης της επιχειρηματικότητας και
τόνισε ιδιαίτερα τη στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στο Κέντρο ACEin του ΟΠΑ και των
τριών εμβληματικών ιδρυμάτων (ΕΜΠ, Ερευν. Κέντρο Δημόκριτος και Ερευν. Κέντρο Αθηνά)
στο πεδίο της Μεταφοράς Τεχνολογίας και Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης.

Στην ημερίδα καλύφθηκαν ενότητες που αφορούσαν: τις δομές στήριξης της
επιχειρηματικότητας, τους διάφορους διαγωνισμούς καινοτομίας, τα προγράμματα
επιχειρηματικής επιτάχυνσης και χρηματοδότησης, τα Funds του Innovation Window και του
Growth, τους θεσμικούς φορείς που στηρίζουν όλες τις πρωτοβουλίες, τους οργανισμούς που
ενισχύουν και υποστηρίζουν εσωτερικά καινοτόμες δράσεις και την καινοτομία σε κάθετους
τομείς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και φέτος η ημερίδα φιλοξένησε ένα ξεχωριστό πάνελ για την
«Έρευνα και Μεταφορά Τεχνολογίας» λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική που υπάρχει και
που εντείνεται τα τελευταία χρόνια και αφορά τη σύνδεση της έρευνας που παράγεται στην
Ελλάδα με την αγορά και την πραγματική οικονομία, η οποία αναμένεται να υποστηριχθεί
ενεργά με συνέργειες και πρωτοβουλίες των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας και
Ανάπτυξης, αλλά και μέσω της ενεργοποίησης του ελληνικού οικοσυστήματος
επιχειρηματικότητας.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότεροι από 450 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων
Πρυτάνεις και μέλη των Διοικήσεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των
Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, μέλη της ευρύτερης ελληνικής πανεπιστημιακής και
ερευνητικής κοινότητας και εκπρόσωποι φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

https://acein.aueb.gr/
https://www.nbg.gr/el/nbgseeds
https://archimedes.uoa.gr/
https://archimedes.uoa.gr/
https://www.bayer.com/el/gr/greece-home
https://endeavor.org.gr/
https://endeavor.org.gr/
https://metavallon.vc/
https://uni.fund/

