Επιχειρηματικές συναντήσεις
Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective
Societies
18 Φεβρουαρίου 2015 | Κωνσταντινούπολη - Τουρκία |
https://www.b2match.eu/h2020ssh2015
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), συντονιστής του δικτύου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
Enterprise Europe Network - Hellas, καλεί επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς και Πανεπιστήμια στο Διεθνές
Forum Επιχειρηματικών Συναντήσεων, που πραγματοποιείται στις 18 Φεβρουαρίου 2015, στην
Κωνσταντινούπολη (Τουρκία). Το Forum διοργανώνεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο Εnterprise Europe
Network και αφορά το πρόγραμμα «Η Ευρώπη σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο: Πολυδεκτικές,. Καινοτόμες και.
Στοχαστικές Κοινωνίες».
Ποιος μπορεί να συμμετέχει;
Η εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες φορείς να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για
διεθνή συνεργασία, στις παρακάτω θεματικές περιοχές:
Κοινωνική Καινοτομία:
 INSO-1-2015: ICT-enabled open government
 INSO-4-2015: Innovative schemes for open innovation and science 2.0
 INSO-5-2015: Social innovation Community
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο:
 YOUNG-3-2015: Lifelong learning for young adults: better policies for growth and inclusion in Europe
 YOUNG-4-2015: The young as a driver of social change
 EURO-5-2015: ERA-NET on Smart Urban Futures
 EURO-6-2015: Meeting new societal needs by using emerging technologies in the public sector
Δημιουργικότητα και Πολιστισμός:
 REFLECTIVE-2-2015: Emergence and transmission of European cultural heritage and
Europeanisation
 REFLECTIVE-3-2015: European cohesion, regional and urban policies and the perceptions of Europe
 REFLECTIVE-4-2015: Cultural opposition in the former socialist countries
 REFLECTIVE-5-2015: The cultural heritage of war in contemporary Europe
 REFLECTIVE-6-2015: Innovation ecosystems of digital cultural assets
 REFLECTIVE-8-2015: Communication and dissemination platform
 REFLECTIVE-11-2015: Enabling Innovation - Creating Impact from Social Sciences and Humanities
Διεθνή Συνεργασία:
 INT-01-2015: Enhancing and focusing research and innovation cooperation with the Union’s key
international partner countries - proposals targeting Australia, USA, Brazil, South Africa, Ukraine
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INT-02-2015: Encouraging the research and innovation cooperation between the Union and selected
regional partners – proposals targeting Southern Mediterranean Neighbourhood, Eastern Partnership
INT-03-2015: Europe's contribution to a value-based global order and its contestants
INT-04-2015: The European Union's contribution to global development: in search of greater policy
coherence
INT-05-2015: Rethinking the European Union crisis response mechanism in light of recent conflicts
INT-06-2015: Re-invigorating the partnership between the two shores of the Mediterranean
INT-07-2015: Towards a new geopolitical order in the South and East Mediterranean region
INT-08-2015: The European Union and the Eastern Partnership
INT-09-2015: The European Union, Turkey and its wider neighbourhood: challenges and opportunities
INT-10-2015: The European Union and integration challenges in the Balkans
INT-11-2015: European cultural and science diplomacy: exploiting the potential of culture and science
in the EU’s external relations
INT-12-2015: The cultural, scientific and social dimension of EU-LAC relations

Γιατί να συμμετέχω;
Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν θα έχουν τη δυνατότητα:

Να ενημερωθούν για τις προκηρύξεις του Προγράμματος στο πλαίσιο του "Ορίζοντα 2020" και να
αναζητήσουν εταίρους για την υποβολή προτάσεων στις θεματικές περιοχές που τους ενδιαφέρουν

Να προσεγγίσουν νέους πελάτες και να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους

Να πραγματοποιήσουν επιχειρηματικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο

Να πραγματοποιήσουν στοχευμένες διμερείς συναντήσεις 30 λεπτών με επιχειρήσεις, ερευνητικούς
φορείς και πανεπιστήμια.
Διαδικασία συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής
(https://www.b2match.eu/h2020ssh2015/registration, Registration) και να υποβάλουν το προφίλ τους. Tα
προφίλ θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικό κατάλογο και θα αποτελέσουν τη βάση για τη διοργάνωση
διμερών συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες. Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του
πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση.


Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν:
- Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 (13:40 - 17:00)

Σημαντικές ημερομηνίες:





Υποβολή προφίλ: οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει
Αιτήσεις για συναντήσεις: μέχρι 17 Φεβρουαρίου 2015
Αποδοχή/Απόρριψη συναντήσεων: 4- 17 Φεβρουαρίου 2015

Κόστος συμμετοχής:
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, ενδέχεται να
χρηματοδοτηθούν.
Με την υποστήριξη
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