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ΕΕΝ-Hellas: Ποιοί είμαστε
Εθνικό & Ευρωπαϊκό δίκτυο 

• Δίκτυο που υποστηρίζει καινοτόμες και φιλόδοξες επιχειρήσεις και 
ερευνητικούς οργανισμούς να επεκταθούν σε νέες αγορές, να 
αυξήσουν τη χρηματοδότησή τους, να διαχειριστούν την καινοτομία
τους, να ευθυγραμμιστούν με ευρωπαϊκές πολιτικές

• 12 οργανισμοί σε όλη την Ελλάδα, με εμπειρία και τεχνογνωσία 
δεκαετιών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον 

• Μέλος παγκόσμιου δικτύου επιχειρηματικότητας & καινοτομίας, 
600 οργανισμοί σε >60 χώρες

• Από το 2008, περισσότερες από 550 διακρατικές επιχειρηματικές 
και τεχνολογικές συνεργασίες! 



ΕΕΝ-Hellas: Ποιοί είμαστε



Το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρηματικότητας

Practical help from local organisations

Listening to SMEs

600 οργανισμοί, >60 χώρες, 
μακρόχρονη εμπειρία 

Presenter
Presentation Notes
Στόχος: Διακρατική συνεργασία



1. Πρόσβαση σε νέες 
αγορές

2. Πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση

3. Πληροφόρηση για 
ευρωπαϊκές πολιτικές 4. Διαχείριση Καινοτομίας

ΕΕΝ-Hellas: Υπηρεσίες



ΕΕΝ-Hellas: Υπηρεσίες

ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ:
• Τεχνολογικές, Επιχειρηματικές 

διαγνώσεις
• Επιχειρηματικές Αποστολές & 

Συναντήσεις 
• Online διακίνηση προφίλ συνεργασιών
• Καθοδήγηση για φορολογία, πρότυπα, 

Πνευματική Ιδιοκτησίας, κ.λπ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ:
• Ενημέρωση για πολιτικές 

προτεραιότητες Small Business Act 
• Διαβουλεύσεις για θέματα 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων
• Εκστρατείες για θέματα Ασφάλειας-

Υγιεινής στην εργασία 

* Οι υπηρεσίες παρέχονται χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση και αξιολογούνται από την ΕΕ. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για Η2020, 

COSME, εθνικά & περιφερειακά 
προγράμματα, venture capital, κ.ά)

• Εξεύρεση συνεργατών για την 
υποβολή προτάσεων, καθοδήγηση για 
θέματα συγγραφής προτάσεων, κ.λπ. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ:  
• Συγκριτική αξιολόγηση καινοτόμων 

επιχειρήσεων (ΕΕ)  
• Καθοδήγηση σε θέματα στρατηγικής 

καινοτομίας 
• Υποστήριξη ελληνικών επιχειρήσεων 

στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος SME Instrument 



ΕΕΝ-Hellas: Επιτυχία σε αριθμούς 

Εξειδικευμένες υπηρεσίες 
διαχείρισης καινοτομίας σε 
39 επιλεγμένες επιχειρήσεις 



Περίοδος 2013-2014

121 Β2Β & Επιχειρηματικές Αποστολές 

1.858 Συμμετοχές 

6.365 Συναντήσεις 

ΕΕΝ-Hellas: Ρεκόρ επιχειρηματικών συναντήσεων



ΕΕΝ-Hellas: Συνεργασία με ΕΜΠ 

• SME Instrument, υποστήριξη (Key Account Manager) 
επιτυχημένης πρότασης 
&

• Δυνατότητες συνεργασίας για την αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων (προφίλ συνεργασιών, εκδηλώσεις 
επιχειρηματικών συναντήσεων, κ.λπ.).  

• Σεμινάρια για Η2020 / ICT, 
FET

• Εκδηλώσεις για θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος, όπως 
τα Δικαιώματα Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας, το Ανοικτό 
Περιεχόμενο, κ.λπ. 



Επικοινωνία
Γεωργία Τζένου, E-mail: tzenou@ekt.gr
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