Spinoffs και Technology Transfer στα ελληνικά πολυτεχνεία και
πανεπιστήμια με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα:
Για να μην μένουν οι έρευνες στο ράφι και οι ιδέες στο συρτάρι
Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ,
Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜοΚΕ

Έξι μύθοι για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα
[Aulet & Roberts study (2009), MIT)
Μύθος

Πραγματικότητα
(Εμπειρική Έρευνα)

•

«Οι επιχειρηματίες γεννιούνται»

•

«Η επιχειρηματικότητα είναι
υπόθεση ατόμων» (ατομικό
άθλημα)

•

•

«Οι επιχειρηματίες είναι πολύ
ευφυείς (αναλυτική ευφυΐα) και
ικανοί για μεγάλα επιτεύγματα»

•

•

Η επιχειρηματικότητα μπορεί
να καλλιεργηθεί/ «διδαχθεί
(mindset, skills, mentoring,
ToT..)
Οι ομάδες (ετερογενείς)
έχουν μεγαλύτερη
πιθανότητα να πετύχουν/ η
επιχειρηματικότητα
=ομαδικό άθλημα.
Οι επιχειρηματίες είναι εξαιρετικά
παθιασμένοι με αυτό που κάνουν,
αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι οι
πρώτοι μαθητές. Άλλωστε, η ευφυΐα
έχει πολλές όψεις.
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Έξι μύθοι για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα
[Aulet & Roberts study (2009), MIT)
Μύθος

Πραγματικότητα
(Εμπειρική Έρευνα)

• Οι επιτυχημένοι
επιχειρηματίες είναι
χαρισματικοί»

• «Ηγέτες στον χώρο τους με
συγκεκριμένες ικανότητες
και δεξιότητες»

• «Αναλαμβάνουν ρίσκα»

• Υπολογισμένο ρίσκο
και κυρίως διαχείριση
των κινδύνων.

• “undisciplined”

• Η δημιουργικότητα και η
αντισυμβατική σκέψη πρέπει
να συνδυάζεται με την
πειθαρχία να δημιουργείς και
να υλοποιείς ένα σχέδιο.
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Η προώθηση συγκεκριμένων τύπων νεοφυούς επιχειρηματικότητας
ή/και μεταφορά τεχνολογίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις
4

•
•
•
•
•

Η ετερογένεια του φαινομένου της επιχειρηματικότητας: Δυσκολία γενικεύσεων
και συνταγών
Επιχειρηματικότητα ανάγκης vs. Επιχειρηματικότητα ευκαιρίας
Συνήθης επιχειρηματικότητα vs. Καινοτόμος επιχειρηματικότητα
Τεχνολογική επιχειρηματικότητα
Επιχειρηματικότητα εντάσεως γνώσης
(KIE ventures)
–
–
–
–

Επιχειρηματικότητα που αξιοποιεί αποτελέσματα έρευνας
Επιχειρηματικότητα που αξιοποιεί ιδέες από την επαγγελματική και την επιχειρηματική πρακτική
Start-ups, spin-offs vs. corporate entrepreneurship
Κοινωνική επιχειρηματικότητα

–

Σε κλάδους high-tech, low-tech, KIBs

•

Μορφές εκδήλωσης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας: Ατομική,
οικογενειακή (συνέχιση οικογενειακής παράδοσης), ομαδική (συνήθης στις
περιπτώσεις που εξετάζουμε).

•

Η επιχειρηματικότητα ως γνώση, ως τρόπος προσέγγισης
προβλημάτων, ως ανάληψη πρωτοβουλίας, ως επιλογή
σταδιοδρομίας.

Αποστολή της ΜοΚΕ ΕΜΠ
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• Προωθεί την καλλιέργεια, τη διδασκαλία, τη μελέτη
και την ανάπτυξη της καινοτομίας και της
επιχειρηματικότητας και ειδικότερα τη διασύνδεση
των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων
με την οικονομία, την αγορά και τις επιπτώσεις τους
στην οικονομική δραστηριότητα, τις επιχειρήσεις, την
απασχόληση και το κοινωνικό σύνολο.
• Φυτώριο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
εντάσεως γνώσης από φοιτητές, αποφοίτους,
μεταπτυχιακούς και ερευνητές του ΕΜΠ.

Τρεις στρατηγικοί στόχοι της ΜοΚΕ
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• Ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως μιας δυνητικής επιλογής
σταδιοδρομίας των αποφοίτων του ΕΜΠ (ίδρυση νεοφυών
επιχειρήσεων, επιχειρηματική ανάπτυξη στο πλαίσιο υφιστάμενων
επιχειρήσεων/ business development-corporate entrepreneurship).
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων αναγκαίων για την ίδρυση
και λειτουργία μιας επιχείρησης (επίδραση στο θεσμοθετημένο και
το «άτυπο» πρόγραμμα σπουδών των μηχανικών, σεμινάρια,
επιχειρηματικό παίγνιο, πρακτική).
• Πρακτική υποστήριξη ατόμων και κυρίως ομάδων που θέλουν να
διερευνήσουν τη δυνατότητα ίδρυσης μιας επιχείρησης από το
στάδιο της αρχικής ιδέας, τη μορφοποίησή της σε επιχειρηματικό
σχέδιο, την αναζήτηση/εύρεση των πρώτων πελατών, την άντληση
χρηματοδότησης και την πραγματική ίδρυση της επιχείρησης.

Ο κύκλος (η αλυσίδα) των ενεργειών για την προώθηση της
επιχειρηματικότητα εντάσεως γνώσεως από νέους (σπουδαστές/
φοιτητές, μεταπτυχιακούς, ερευνητές σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα )
•
•
•
•

Ενεργοποίηση, προσανατολισμός, πρόγραμμα σπουδών/ βιωματική εκπαίδευση
(εξοικείωση με την αγορά και την επιχείρηση), νοοτροπία/ τρόπος προσέγγισης
των θεμάτων, περιβάλλον δημιουργικότητας, ελλείποντες κρίκοι.
Δημιουργία φυτωρίου: αρχικό coaching (ΜοΚΕ και συνεργάτες).
Αξιοποίηση προγραμμάτων Coaching/ mentoring όπως π.χ. το «Μαζί στην
εκκίνηση»
Κρίσιμα θέματα:
“Would I, Could I, Should I, BUT I (never) did it…”
“Vision, Nerve, and Other People’s Money…”
H συγκρότηση της ομάδας.
Market knowledge, «οι πελάτες σας θα πληρώσουν τους μισθούς σας»
Η Διαχείριση των IP (patents, trademarks, creative commons,..).
Η μετατροπή του ερευνητικού αποτελέσματος ή της ιδέας σε δυνητικά αξιοποιήσιμο
business concept, prototype..
– H Χρηματοδότηση [έρευνα-τεχνολογική ανάπτυξη, διαμόρφωση της ιδέας,
προστασία δικαιωμάτων, κεφάλαιο σποράς (early-early, seed capital), family and
friends, κρατικές επιδοτήσεις, τραπεζικά funds, VCs
–
–
–
–
–
–
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Ανάπτυξη δράσεων σε 5 κατευθύνσεις
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1. Εκπαίδευση
2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες coaching
(εξατομικευμένη υποστήριξη ομάδων)
3. Ενημέρωση και Διάχυση της Γνώσης - Εμβάθυνση σε
εξειδικευμένα θέματα
4. Δικτύωση και συνεργασίες: σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο
5. Έρευνα της επιχειρηματικότητας εντάσεως γνώσης
ως κοινωνικού-οικονομικού φαινομένου με
τεχνολογικό και οργανωσιακό υπόβαθρο.

1.Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικό υλικό:
7 οδηγοί για την ίδρυση
επιχείρησης σε διάφορους τομείς
δραστηριότητας
8 μελέτες περίπτωσης
παραδείγματα / ασκήσεις για
τα μαθήματα
αγορά Βάσεων Δεδομένων της
ICAP με χρηματοοιοκονομικά στοιχεία
ελλ. Επιχειρήσεων
2 e-books για την Επιχείρηση
και την Κοινωνία της Πληροφορίας
Επιχειρηματικό παίγνιο:
5 κύκλοι
117
συμμετοχές

Μαθήματα Επιχειρηματικότητας
Εισαγωγή μαθημάτων Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας στο πρόγραμμα σπουδών 7
σχολών του ΕΜΠ
 Μηχανολόγων Μηχανικών: Κ. Αραβώσης
 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών: Δ. Ασκούνης
 Χημικών Μηχανικών: Γιάννης Καλογήρου, Γ.
Μαυρωτάς, Α. Τσακανίκας
 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών: Α.
Στρατηγέα
 Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών:
υποστηρίζεται από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών
 Ναυπηγών Μηχανικών: Δ. Λυρίδης
 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών
Επιστημών (ΣΕΜΦΕ): Α. Ρομπόλη
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2. Συμβουλευτική Υποστήριξη
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Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Διαχείριση τεχνολογικής γνώσης
Ανάλυση της αγοράς, κυρίως
μέσω κύκλου επαφών με
δυνάμει πελάτες και
επαναπροσδιορισμός (αν
χρειαστεί) του business concept

Καθορισμός της
επιχειρηματικής
ομάδας.

Επιχειρηματική
Ομάδας

Business
Model

Ανάλυση
Αγοράς

Καθορίσμός του Business
Concept:
- Προιόν/Υπηρεσία
- Target Group
- In house/Outsourcing

Ίδρυση της
επιχείρησης και
διαπραγμάτευση με
τους πρώτες πελάτες

Χρηματο
δότηση
Ανάλυση αναγκών
χρηματοδότησης και
προσπάθειες
ανεύρεσης επενδυτή

ΊδρυσηΠρώτοι
πελάτες

Ένας υποδειγματικός οδηγός
για τη δημιουργία
τεχνολογικών επιχειρήσεων
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Συμβουλευτική υποστήριξη - coaching
• Έως σήμερα συμβουλευτική σε 92 ομάδες – 233 άτομα

• 12

start ups

• 4

σε συνεργασία με

με συμμετοχή

66 ομάδων
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Coaching activities – IEU/NTUA
Total number of Total number of
NEWLY
beneficiary
beneficiary ESTABLISHED
persons
teams
VENTURES
233
92
12
http://www.archoff.c
om/
ΝΙΚΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ
PRODUCT DESIGN

http://www.thesarmproje
ct.com

http://www.crowdpoli
cy.com
http://web4thejo
b.org

http://appraisify.co
m/en/

http://tradescraper
.com

https://www.easyke
nak.gr

http://www.enios.com

Simple New
Ideas P.C.
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3. Ενημέρωση- Διάχυση της γνώσης: Διοργάνωση Ημερίδων
με Εμβάθυνση σε Εξειδικευμένα Θέματα
Ερευνώ - Καινοτομώ – Επιχειρώ
Σε συνεργασία με SO Kwadraat και το ΟΠΑ 4-5 Μαϊου 2012
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Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (IPR): Μια πρόκληση για την
αξιοποίηση της έρευνας
Σε συνεργασία με το EPO 12 Δεκεμβρίου 2012
Χρηματοδοτικές δυνατότητες για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις
3 Απριλίου 2013
Inspiring and enabling entrepreneurship – Bridging the gap between the lab and the
marketplace
Workshop για θέματα επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του «13th IEEE International
Conference on BioInformatics and BioEngineering»
Χανιά, 10-13 Νοεμβρίου 2013

SME Instrument – Horizon 2020
Σε συνεργασία με ΕΚΤ, 28 Μαϊου 2014
Intellectual Property: From history to policy and entrepreneurial
concerns
Σε συνεργασία με ΜΙΘΕ/ΕΚΠΑ και ΕΚΤ, 11-12 Φεβρουάριος 2014

Διοργάνωση Ενημερωτικών Εκδηλώσεων με Εμβάθυνση σε
Εξειδικευμένα Θέματα (συν.)
15

Προστασία Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στον Ακαδημαϊκό Χώρο,
Τεχνολογική Πληροφόρηση
Σε συνεργασία με ΕΡΟ και ΟΒΙ, 5 Δεκεμβρίου 2014
Small Business Act
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, 10 Δεκεμβρίου 2014
The Spirit of Entrepreneurship
Κύκλος σεμιναρίων σε συνεργασία με KAS και ΟΠΑ

με τέσσερεις θεματικές ενότητες: Agro- biofood, Health sector, Creative Industries,
Smart Cities (α΄εξάμηνο 2015)
Start Ups (β’ εξάμηνο 2016)

Το Σουηδικό Μοντέλο Καινοτομίας
Ομιλία Regina Summer – Swedish Network of Innovation &
Technology Transfer of Support, 24 Μαρτίου 2015
Israel – High Tech Nation
Ομιλία του Καθηγητή Rafi Nave - Μονάδα Επιχειρηματικότητας του
Technion – Israel Institute of Technology, σε συνεργασία με ΕΠΙνοώ
και Ισραηλινή πρεσβεία 11 Μαϊου 2015

Διοργάνωση Ενημερωτικών Εκδηλώσεων με Εμβάθυνση σε
Εξειδικευμένα Θέματα (συν.)
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Ερευνώ – Καινοτομώ – Επιχειρώ
Εκδήλωση για τα 4 χρόνια της ΜΟΚΕ, 22 Οκτωβρίου 2015
Workshop “Επιχειρηματικές Ιστορίες”

Προβολή και συζήτηση βίντεο από επιχειρηματίες του διεθνούς χώρου που κατέθεταν
την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους πάνω σε θέματα δημιουργίας επιχείρησης.
17 Μαΐου 2016

Οικονομία έντασης γνώσης και απαιτούμενες δεξιότητες για το νέο
μηχανικό
Σε συνεργασία με την KPMG και την Toyota Hellas
25 Μαΐου 2016

Σεμινάριο «Η διδασκαλία θεμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας στα
ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα»
Σε συνεργασία με ΕΡΟ και ΟΒΙ, 28 Ιουνίου 2016

Άλλες δράσεις ενημέρωσης και υποδομής
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• 10 newsletters
• Διαδικτυακή πύλη
–
–
–
–

637 εγγεγραμμένοι χρήστες
60.245 Συνολικές Επισκέψεις
33.773 Μοναδικοί Επισκέπτες
164.420 Προβολές Σελίδας

• Πιλοτική εφαρμογή καταγραφής επιχειρηματικών ιστοριών:
Επιχειρηματίες απόφοιτοι ΕΜΠ
– Συνεργασία με Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου Διευθύντρια
Ερευνών & Σπύρος Τζόκας

4. Δικτύωση: Διεθνείς και Εγχώριες
Συνεργασίες
Συνεργασίες στον διεθνή χώρο
• S.O. Kwadraat
• Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE)
• European Patent Office (EPO)
• Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)
Συνεργασίες στον ελληνικό χώρο
• Πρόγραμμα «Μαζί στην Εκκίνηση» Συνεργασία ΣΕΒ-ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας.
• Συνεργασία με το ΟΠΑ και το Γεωπονικό.
• Συνεργασία με νησιωτικά Πανεπιστήμια (Αιγαίου, Ιόνιο) σε θερινά σχολεία,
εκδηλώσεις, διαγωνισμούς για Startups και επιχειρηματικά παίγνια.
• Συνεργασία με ΣΕΒΤ, ΟΒΙ, ΕΚΤ (Enterprise Network), ΣΕΚΕΕ, ΕΛΛΑΚ, ΤΕΕ
• Συνεργασία με Δήμο Αθηναίων (Δομή Σύνδεσης της Έρευνας με την
επιχειρηματικότητα, ΕΠΙΣΕΗΥ/ ΜοΚΕ/ Δήμος Αθηναίων, Innovathens)
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Πρόγραμμα επώασης επιχειρηματικών
σχημάτων “invent ICT”
•

•

•

•

•

Η δομή διασύνδεσης έρευνας και επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΠΙ.νοώ του
ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ), η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) και ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός Industry
Disruptors – Game Changers (ID-GC) προχωρούν στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός εντατικού προγράμματος
επώασης καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων με τίτλο “invent ICT” με βάση τη θερμοκοιτίδα και το
πρόγραμμα υποστήριξης του ΕΠΙ.νοώ του ΕΜΠ.
Το πρόγραμμα αποβλέπει στην υποστήριξη φοιτητών, ερευνητών και αποφοίτων του ΕΜΠ και σε αντίστοιχα μέλη
των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων (τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της
Πολυτεχνικής Σχολής Θράκη και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς) στην εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών
αποτελεσμάτων και στην ανάδειξη πρωτότυπων ιδεών στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή στην αξιοποίησή των ΤΠΕ σε άλλους κλάδους.
Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 12 μήνες. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα περιλαμβάνει την περίοδο
συγκέντρωσης και αξιολόγησης προτάσεων και τους κύκλους «επώασης» και «αποφοίτησης» (incubation &
graduation) των ομάδων θα καταλήξουν στη σύσταση συγκεκριμένων επιχειρήσεων στον ευρύτερο τομέα της
αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ή θα αναπτύξουν επιχειρηματική συνεργασία με
υφιστάμενες επιχειρήσεις για την αξιοποίηση της ιδέας τους και τη μεταφορά σχετικής τεχνολογίας.
Κατά την κύρια φάση επώασης του προγράμματος, θα εφαρμοστεί μεταξύ άλλων μια πολυεπίπεδη μεθοδολογία
εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε συνεργασία με τον Βελγικό οργανισμό SO Kwadraat
(http://www.sokwadraat.be/index-eng.html), ο οποίος αποτελεί πρότυπο υποστήριξης και ανάπτυξης
τεχνοβλαστών και επιδεικνύει ιδιαίτερα επιτυχημένα αποτελέσματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Leuven στο Βέλγιο.
Η αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο www.epinoo.gr/invent. Η
καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων είναι η Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017.
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Τα επιτεύγματα της ΜοΚΕ ΕΜΠ με μια ματιά
Συνολικός αριθμός
επωφελούμενων

Εκπαίδευση

2011

2012

2013

2014

2015

Σύνολο

269

648

810

1272

1564

3679

Μαθήματα (Σχολές)
Φοιτητές
Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Επισκέψεων σε επιχειρήσεις (σε
παρένθεση ο αριθμός συμμετεχόντων)
Διοργάνωση Ιδρυματικών Διαγωνισμών Επιχειρηματικού
Παιγνίου (σε παρένθεση ο αριθμός συμμετεχόντων)
Εξατομικευμένη συμβουλευτική - Υποστήριξη ιδεών
Αριθμός επωφελούμενων ατόμων
Αριθμός επωφελούμενων ομάδων
Νεοφυείς επιχειρήσεις που υποστηρίχθηκαν από τη ΜοΚΕ
Ομάδες της ΜοΚΕ που τροφοδότησαν άλλους κόμβους
υποστήριξης επιχειρηματικής ωρίμανσης
Εβδομάδες Επιχειρηματικότητας
Αριθμός επωφελούμενων ομάδων
Αριθμός επωφελούμενων ατόμων
Δράσεις ενημέρωσης /πληροφόρησης επιχ/τητας
Ενημερωτικά Δελτία (σε παρένθεση οι παραλήπτες)
Παροχή πληροφόρησης σε καθημερινή βάση (Αριθμός
επωφελούμενων)
Διοργάνωση Σεμιναρίων / ημερίδων (σε παρένθεση ο
αριθμός συμμετεχόντων)
Δικτυακή Πύλη – Portal
Συνολικές επισκέψεις στην ιστοσελίδα
Μοναδικοί επισκέπτες
Εγγεγραμμένοι Χρήστες
Θεάσεις σελίδων
Συνεργασίες /Δικτυώσεις
Αριθμός συνεργαζόμενων φορέων
Συνεργασίες με αντίστοιχες πρωτοβουλίες φοιτητών
Έρευνες
Έρευνα αποφοίτων
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2011

2012

2013

2014

2015

Σύνολο

7 (7)
251

7 (7)
301

7 (7)
335

7 (7)
368

7 (7)
419

7 (7)
1674

-

1 (24)

1 (78)

1 (50)

1 (70)

4 (222)

-

-

2 (51)

2 (41)

1 (25)

5 (117)

18
3
-

46
17
-

49
22
4

53
29
3

67
21
4

233
92
11

-

-

9

15

22

46

-

11
28

15
33

18
37

22
46

66
144

-

2 (338)
2 με 4 /
ημέρα

1 (471)
3 με 7 /
ημέρα

3 (1254)
5 με 10 /
ημέρα

2 (2139)
5 με 10 /
ημέρα

8 (4193)

-

3 (121)

3 (149)

5 (272)

7 (394)

18 (936)

2664
1627
3596

7994
4864
156
22357

12256
7483
199
34280

14388
8772
529
40242

22943
11027
614
63945

60245
33773
614
164420

2
-

14
-

29
2

39
2

45
3

45
3

-

Έρευνα Επιχειρηματικότητας νέων αποφοίτων ΕΜΠ σε δείγμα 1500 αποφοίτων
(της περιόδου 2000-2010) και από τις 9 Σχολές του ΕΜΠ
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5. Ερευνητική δραστηριότητα: Παραγωγή γνώσης
για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα
• Μελέτη επιχειρηματικότητας στους νέους απόφοιτους ΕΜΠ
– Πληθυσμός: 14055 απόφοιτοι ΕΜΠ
– Δείγμα: 1429 απόφοιτοι ΕΜΠ

• Αξιοποίηση ευρημάτων συναφών ερευνών για την καινοτομία και
την επιχειρηματικότητα (GEM, AGER, EBEO/IOBE/Στέγη της
Ελληνικής Βιομηχανίας)
• Συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά δίκτυα και
προγράμματα που ασχολούνται με θέματα επιχειρηματικότητας
(AEGIS, Cre8tv.eu).
• Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια για την καινοτομία και την
επιχειρηματικότητα (DRUID, ZEW, T2S, ISS, EAPE) με συγκεκριμένες
ανακοινώσεις σχετικά με την επιστημονική διερεύνηση της
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
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