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Ευκαιρίες	  Δικτύωσης	  και	  Χρηματοδότησης	  για	  Καινοτόμες	  SMEs	  

(Enterprise	  Europe	  Network	  	  &	  Horizon	  2020)	  



“Hype  cycle”  Ο  κύκλος  των  αναδυόμενων  
Τεχνολογιών  από  το  Ινστιτούτο  Gartner

2	  

The	  3	  Major	  Technological	  
Trends:	  	  
	  
•  Τεχνητή	  Νοημοσύνη	  (Deep	  

and	  Machine	  learning,	  
Αυτόνομα	  Οχήματα,	  
εμπορικά	  Drones	  κ.α.)	  	  

•  Transparently	  Immersive	  
Experiences	  (VR	  &	  AR,	  
Έξυπνο	  σπίτι,	  Διεπαφές	  
Υπολογιστών	  και	  
Εγκεφάλου,	  Νανοσωλήνες	  
κ.α.)	  

	  
•  Ψηφιακές	  

Πλατφόρμες(Νευρομορφικ
ό	  Hardware,	  IοΤ,	  Blockchain,	  
Κβαντικοί	  Υπολογιστές	  κ.α	  )	  

Armcle:hop://www.epixeiro.gr/armcle/61395	  
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Enterprise	  Europe	  Network	  
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3.000 
    Experts  

600+ 
Περιοχές 

60+ 
Χώρες στον 
κόσµο 

Το µεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης ΜΜΕ αλλά και 
λοιπών οργανισµών µε φιλοδοξίες διεθνοποίησης 

een.ec.europa.eu 



Η πύλη σας για  
Νέες Αγορές! 

een.ec.europa.eu 



Πρόσβαση 
σε Τεχνολογίες..! 

een.ec.europa.eu 



Το δίκτυο σας για  

een.ec.europa.eu 

για αναζήτηση συνεργασιών 
Έρευνας & Ανάπτυξης! 



17 Βασικοί κλάδοι 

Women 
Entrepreneurship 

Agrofood Automotive, Transport 
and Logistics 

BioChemTech Creative 
Industries 

Environment 

Services and 
Retail 

Sustainable 
Construction 

Textile & Fashion Tourism and 
Cultural Heritage 

Aeronautics 
and space 

Enterprise Europe Network 

Healthcare ICT Industry & Intelligent Maritime Industry Materials Nano and micro 
Services Energy and Services technologies 



1.  Η βάση δεδοµένων  του δικτύου περιέχει χιλιάδες προφίλ αναζήτησης 
συνεργασίας ώστε να βρείτε  αυτό που σας ταιριάζει! 

2.  Δηµοσιεύστε το δικό σας προφίλ σε αυτή την διεθνή βάση 

3.  Χρησιµοποιήστε τις εκδηλώσεις  διµερών συναντήσεων για υψηλής 
απόδοσης δικτύωση 

Enterprise Europe Network 

Πως δουλεύει:         
Διεθνείς Συνεργασίες  



eu 

Business & innovation database 

een.ec.europa. 

hop://www.enterprise-‐hellas.gr/el/vreite-‐synergasies	  
	  

Spanish	  developer	  for	  virtual	  visits	  to	  museum	  
seeks	  investors" 	  Bus.	  Offer	  



Your own profile 

een.ec.europa.eu 

Unmanned	  aerial	  helicopter	  for	  harsh	  maritime	  environment	  
Country	  of	  origin:	  Greece
Reference	  Number:	  	  	  	  	  TOGR20160513001
Type	  of	  Partnership	  Considered:	  Commercial	  agreement,	  
Financial	  agreement
Summary
 A Greek research team specialised in the field of flight control for 
unmanned aerial vehicles (UAV) offers its new unmanned aerial 
helicopter with significant applications in maritime. It is offered for 
commercialisation or further development. European partners for 
commercial, financial, research cooperation and services agreements 
are therefore sought. 

Descript ion
A research team of a Greek well-known university presents its novel 
recently developed vehicle, an unmanned aerial helicopter for 
maritime operations. The present group performs high quality 
fundamental and applied scientific research focusing on robust flight 
control for unmanned helicopters.

As for its main features, it can be connected with the ground control 
station in real time. Its range is up to 40 nautical miles from the 
ground station and is being doubled to 80 nautical miles when two 
ground stations are used.
...



een.ec.europa.eu 
PLACE PARTNER’S LOGO HERE 

EEN Hellas| ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Brokerage Event 6 & 7 Ιουνίου 2018 
στην έκθεση Ποσειδώνια  

•  Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς 
φορείς που επιδιώκουν ερευνητικές, τεχνολογικές αλλά και 
επιχειρηµατικές συνεργασίες. 

•  Στοχευµένες συναντήσεις 30 λεπτών  

•  Διαδικασία συµµετοχής: Εγγραφή, δηµιουργία προφίλ, επιλογή 
συναντήσεων.  

•  Η συµµετοχή στο brokerage event είναι δωρεάν 
 
•   Φέτος θα είναι η τρίτη φορά, το 2014 και το 2016  

§  Περισσότεροι από 100 συµµετέχοντες  

§  Περισσότερες από 230 συναντήσεις 

§  Περισσότερες από 75 χώρες 

 

https://marimatch-posidonia-2018.b2match.io/ 

Cristina Pascual & Φανή Λαµπριανίδου 
marimatch_posidonia2018@ekt.gr 
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INNO-4-
AGRIFOOD 

inno4agrifoo
d 

INNO-4-AGRIFOOD 
CONSORTIUM 

INNO-4-AGRIFOOD E-learning 
courses 

Start	  date:	  1st	  	  March	  2016 	  Duramon:	  30	  months	  
 
This	  project	  has	  received	  funding	  from	  the	  European	  Union’s	  Horizon	  2020	  research	  and	  
innovamon	  programme	  under	  Grant	  Agreement	  N°	  681482.	  

Ξεκλείδωσε 
τις Δυνατότητες 
Καινοτομίας σου.. 

Συντονιστής
:	  

Πληροφορίες:	  
Μέγας	  Γεώργιος	  megas@ekt.gr	  
Scoo	  Henry	  hscoo@ekt.gr	  
Τηλ:	  210	  7273	  921	  

Προώθηση	  &	  υποστήριξη	  της	  διαδικτυακής	  συνεργασίας	  για	  καινοτομία	  στις	  Μικρές	  και	  
Μεσαίες	  Επιχειρήσεις	  (ΜΜΕ)	  που	  δραστηριοποιούνται	  στον	  Ευρωπαϊκό	  Αγροδιατροφικό	  τομέα	  
	  



Μπορούµε να το κάνουµε να πετύχει… 

een.ec.europa.eu 

Μέγας	  Γ.	  	  

#EENCanHelp 



Horizon 2020 
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What is Horizon 2020 

Ο	  Ορίζοντας	  2020	  είναι	  το	  μεγαλύτερο	  Ευρωπαϊκό	  πρόγραμμα	  	  για	  
την	  έρευνα	  και	  την	  καινοτομία	  έως	  τώρα	  με	  σχεδόν	  80	  δις	  ευρώ	  
χρηματοδότησης,	  διαθέσιμα	  στην	  διάρκεια	  των	  7	  ετών	  από	  το	  2014	  
έως	  το	  2020!	  	  

30	  δις	  ευρώ	  είναι	  διαθέσιμα	  για	  την	  παρούσα	  τελευταία	  φάση	  του	  
προγράμματος.	  

	  

Υπόσχεται	  τις	  περισσότερες	  ανακαλύψεις	  και	  παγκόσμιες	  πρωτιές	  
μέσα	  από	  την	  προώθηση	  εκπληκτικών	  ιδεών	  από	  το	  εργαστήριο	  στην	  
αγορά!	  



1. Excellent 
science 

2. Industrial 
leadership 

3. Societal 
challenges 

Academia	  

Academia	  	  
+	  	  

Industry	  

Academia	  
+	  	  
Industry	  
+	  
End-‐users	  





Public access EU login 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 



Καινοτοµία… 
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SME  Instrument
Εργαλείο  χρηματοδότησης  για  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  υψηλής  

καινοτομίας  στον  Ορίζοντα  2020

Φάση	  1:	  Μελέτη	  Σκοπιμότητας	  
•  Μελέτη  Σκοπιμότητας:  εκτίμηση  

κινδύνου,  μελέτες  σχεδιασμού,  
μελέτες  αγοράς,  διερεύνηση  
διανοητικής  ιδιοκτησίας,  κλπ.

•  Κατ  'αποκοπή  ποσό  (lump-‐sum)  
των  €  50.000

•  Πρόταση  10  σελίδων
 
Φάση	  2:	  Τεχνολογική	  Ανάπτυξη	  
•  Δημιουργία  προτύπου,  

σχεδιασμός,  έλεγχος  
εφαρμογής,  δοκιμή,  κλπ.

•  €  500.000  -‐  €  2.500.000
•  Πρόταση  30  σελίδων
•  Live  Pitching
Φάση	  3:	  Συμβουλευτική	  για	  
Εμπορευματοποίηση	  



SME instrument:  
Στόχος: Πλήρωση του χρηµατοδοτικού κενού 

Valley of death 



Επιθυµητό Προφίλ Επιχείρησης 
ü  Καινοτόµες ΜΜΕ µε φιλοδοξίες για ανάπτυξη, οικονοµική 

µεγέθυνση και διεθνή αντίκτυπο 

ü  Καθιερωµένες  ΜΜΕ!  

ü  Για 1 ΜΜΕ  

ü  Δραστηριότητες επιπέδου τεχνολογικής ωριµότητας (TRL) 
6+ 

•  Δεν είναι υποχρεωτικό οι συµµετέχοντες να περάσουν και 
από τις 2 φάσεις (όµως µια γραµµική προσέγγιση είναι 
πιο επιθυµητή) 

•  70% χρηµατοδότηση (πιθανές εξαιρέσεις) 

•  Αξιολόγηση για : Αριστεία, Αντίκτυπο, Εφαρµογή 

25 



Χρονοδιάγραµα 

•  όλο το έτος 
Ανοιχτό για υποβολές 
 

•  14 Μαρτίου 2018 
Επόµενο Cut Off date για την φάση2 

•  3 Μαϊου 2018 
Επόµενο Cut Off date για την φάση1 
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SMEs που έλαβαν χρηµατοδότηση σε 
αριθµούς 

Φάση 1 – 2014-2016 
Turnover 

UNKNOWN 
1% 

Staff 

LES
S 
THA
N 
€100k 
39% 

€100k TO 
€1M 
28% 

€1M TO 
€5M 
18% MICRO 

59% 
 

SMAL
L 
31% 

Years trading 
UNKNOWN 

1% 

MORE THAN 
€5M 
14% 

MEDIUM 
10% 

UP TO 
3 

YEARS 
38% 

4 TO 10 
Y E A R
S 33% 

MORE THAN 
11 YEARS 

28% 

59% είχαν λιγότερους από 10 υπαλλήλους, αλλά 
61% λειτουργούσε περισσότερο από 4 έτη 



Turnover 
UNKNOWN 

0% 

Staff 
UNKNOWN 

0% 

€100k 
TO €1M 

31% 

€1M TO 
€5M 
21% 

MICR
O 
45% 

SMAL
L 
40% 

Years trading 
UNKNOWN 

0% 

LES
S 
THA
N 
€100k 
30% 

MORE THAN 
€5M 
18% 

MEDIUM 
15% UP TO 3 

YEARS 
26% 

4 TO 10 
Y E A R
S 42% 

MORE 
THAN 

11 
YEARS 32% 

55% είχαν περισσότερους από 10 υπαλλήλους , 
και 74% ήταν σε λειτουργία πάνω από 4 έτη 

SMEs που έλαβαν χρηµατοδότηση σε 
αριθµούς 

Φάση 2 – 2014-2016 



Τοµείς που µετά το SME instrument 
προσέλκυσαν επενδυτές: 
Home, Robotics, Constructions 



30 
Megas 
Georgios 
EKT 

PanePowerSW:  
 
Transparent Solar Panels for 
energy autonomus Green houses and 
Glass buildings.   
 
 
Company: Brite Solar 

SME Instrument Phase 1 
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Στόχος:	  	  
Ø Μεγαλύτερη	  συμμετοχή	  
γυναικών	  επιχειρηματιών	  στο	  
SME	  Instrument	  

	  
	  

Το  έργο

Μεγαλύτερη	  εκπροσώπηση	  γυναικών	  στο	  
ευρωπαϊκό	  “champions	  league”	  των	  ΜΜΕ	  και	  
συμβολή	  τους	  στην	  καινοτομία	  στην	  Ευρώπη	  

Συμπληρώστε	  το	  
σχετικό	  ερωτηματολόγιο	  	  



Useful links 
•  National Contact Point for 

•  SMEs 

•  Enterprise Europe Network 

•  https://www.iprhelpdesk.eu 

•  Twitter SME 
Instrument 
•  @H2020SME #SMEinstrument 

•  Any questions: 
•  EASME-SME- 
•  HELPDESK@ec.europa.eu 

EASME website 
•  Homepage 
•  SMEI report 
•  FAQ 
•  SMEI_Overseas trade fairs 

(OTF programme) 

•  EIC Work programme 
2018-2020 
http://ec.europa.eu/resea 
rch/participants/data/ref/ 
h2020/wp/2018- 
2020/main/h2020- 
wp1820-eic_en.pdf 

•  Guidance 



Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Καινοτοµία & την Τεχνολογία 
 Διαγωνισµός Επιχειρηµατικής Ιδέας  

Διατροφή, Υγεία, Πρώτες ύλες 

hops://www.lyym.fi/p/EITBIC2018_0505/en/
eit_cross-‐kic_business_idea_compemmon_2018	  



EIT Health  
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Καινοτοµία & την Τεχνολογία 

Τοµέας Υγείας 
 Πρόγραµµα Starship 

§  Απρίλιος	  2018	  –	  Lodz,	  Poland	  

§  Μάϊος	  2018	  –	  Barcelona,	  Spain	  	  

§  Σεπτέμβριος	  2018	  –	  Coimbra,	  
Portugal	  

§  Νοέμβριος	  2018	  –	  Budapest,	  
Hungary	  

4 Εβδοµαδιαία εκπαιδευτικά 
πακέτα Ποιος µπορεί να 

υποβάλει? 
§  Όσοι	  ενδιαφέρονται	  για	  

τον	  τομέα	  της	  Yγείας	  με	  
Ιατρο-‐βιολογικό	  
υπόβαθρο	  σπουδών.	  

•  Στείλτε	  Βιογραφικό	  στο	  
starship@eithealth.eu	  
έως	  16	  March	  2018 

Δηµιουργία οµάδων για την λύση 
Βιοµηχανικών Προκλήσεων 



EIT Health  
 

Προωθεί την Επιχειρηµατικότητα και την Καινοτοµία 
στην Υγιεινή Ζωή & την Ενεργό Γήρανση 

Στόχοι: 
ü  165 Startup & 160 νέα 
προϊόντα 

ü  1.000.000 φοιτητές 

ü  Incubation  340 νέων 
ιδεών 

 
 
 
 

Ελλάδα: Διαγωνισµός 
Innostars 
•  Ηλεκτρονική φόρµα 

•  Μικρό video 
•  Toπ 20: €7k ->Bus. Plan  
•  Τοπ 8: Pitch -> 
•  Τοπ 3:  €50, 30, 10 k   



Το	  Εργαλείο	  συγκριτικής	  αξιολόγησης	  της	  Καινοτομίας	  IMP³rove	  
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Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης µε την Improve Academy 
σας προσκαλεί να αξιοποιήσετε πρώτοι τη νέα πιλοτική, δωρεάν 
υπηρεσία διαχείρισης της καινοτοµίας.  

•  Ηλεκτρονικό 
Ερωτηµατολόγιο 

•  100 σελίδες 
Αναλυτικό Report 
που σας συγκρίνει µε 
τους καλύτερους και 
τον µέσο όρο. 
(Benchmarking) 

•  Action Plan για την 
βελτίωση των σηµείων 
που υστερείτε  



Το	  Εργαλείο	  συγκριτικής	  αξιολόγησης	  της	  Καινοτομίας	  IMP³rove	  
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«Καινοτοµία είναι η ικανότητα ατόµων, εταιρειών και ολόκληρων εθνών να 
αναδηµιουργούν διαρκώς το µέλλον που επιθυµούν» John Kao, Innovation Nation (2007)  


