Αγαπητοί συνεργάτες, δείτε τις παρακάτω ευκαιρίες για χρηματοδότηση, δικτύωση
και λοιπές υπηρεσίες σε εταιρίες και φορείς που έχουν ψηφιακές ή άλλες λύσεις που
σχετίζονται με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID19:

•

Η2020, ICT-Photonics

•

EITHealth Rescue Instrument

•

EIT Digital Venture support

•

EIT Health Summer schools

•

EGG – 8ός ειδικός κύκλος – στήριξη στο GreeceVsVirus

•

Αναζητήσεις συνεργασιών μέσα από το EEN στο τέλος του email

European Commission COVID-19 call and Matchmaking event:

Matchmaking event for the European Commission COVID-19 call (organised by
photonics21) - taking place already next Monday, 25.5.2020 - 3pm (CET)
https://www.ideal-ist.eu/event/matchmaking-european-commission-covid19-call
Of main interest for photonics is the call topic Medical technologies, Digital tools and
Artificial Intelligence analytics to improve surveillance and care at high Technology
Readiness Levels – total budget EUR 56 million.

Deadline is the 11th of June 2020.
If you want to participate please send an email to secretariat@photonics21.org
indicating if you want to present yourself in a 5 minutes presentation or if you want to
listen to the presentations only. The call details can be found on the European
Commission website

-Το ΕΙΤ Health Start-up rescue Instrument

Το νέο μέσο διάσωσης Start-up δημιουργήθηκε για την ανακούφιση του οικονομικού
σοκ που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19.
Οι νεοσύστατες εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη λήψη έως και
500.000 ευρώ σε από κοινού επένδυση από το EIT Health, με αντάλλαγμα οψιόν
(options).

Το εργαλείο αυτό δίνει την δυνατότητα σε νεοφυείς επιχειρήσεις που είναι στο α ή β
γύρο και η χρηματοδότησή τους από κάποιο venture capital ενδέχεται να
καθυστερήσει, να λάβουν το 50 % χρηματοδότησης από το EIT Health με ανταλλαγή
options (250.000 ευρώ θα δώσει το EIT Health και 250.000 ευρώ θα πρέπει να δώσει
το VC). Δείτε το εδώ: https://eithealth.eu/project/start-up-rescue-instrument/

Συνεργαστείτε με το VC σας ή την startup την οποία στηρίζετε και υποβάλετε την
πρόταση σας εδώ : https://eithealth.eu/project/start-up-rescue-instrument/

Τελική ημερομηνία υποβολής: Δευτέρα 1/06/2020 11:59 μ.μ CEST

Δείτε τα κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητας για την Start-up και για τον συνεπενδυτή και τα λοιπά κριτήρια εδώ : Call Document

Περισσότερες πληροφορίες: megas@ekt.gr , 6982612266

-Δείτε το αντίστοιχο εργαλείο από το EIT DIGITAL:

EIT Digital Venture Support (δείτε λεπτομέρειες)

Δείτε το QnA εδώ: https://www.eitdigital.eu/eit-digital-data-against-covid19/questions-answers

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη φόρμα για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για αυτήν την
πρωτοβουλία και

-EIT Health Summer Schools:

Δείτε τέλος όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του EIT Health εδώ:
http://www.ekt.gr/el/news/24240

-Ο νέος κύκλος του EGG στηρίζει εταιρίες και ομάδες με λύσεις για την μείωση
των επιπτώσεων του νέου Κοροναϊού.

Αγαπητοί υποψήφιοι,
Όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο Υγείας ανέλαβαν
σημαντικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού,
όπως τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού Ανάδειξης Καινοτόμων Ιδεών
#COVIDhackGR, καθώς και τη Δράση Άμεσης Εφαρμογής Ώριμων Ψηφιακών
Λύσεων.
Ο Διαγωνισμός Ανάδειξης Καινοτόμων Ιδεών #COVIDhackGR και η Δράση
Άμεσης Εφαρμογής Ώριμων Ψηφιακών Λύσεων είχαν ως στόχο την αντιμετώπιση
των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού για την υποστήριξη του Εθνικού
Συστήματος Υγείας.
Σε συνέχεια υποβολής συμμετοχής σας στις προαναφερόμενες δράσεις, σας καλούμε
να καταθέσετε την αίτησή σας στο egg – enter•grow•go, υποβάλλοντας το business
plan της εταιρείας σας στην πλατφόρμα egg Start-Up COVID19 Cohort από
19.05.2020 έως 26.05.2020.
Εφόσον το επιχειρηματικό σχέδιό σας αξιολογηθεί θετικά, θα ενταχθείτε στο egg στις
22.06.2020, ώστε με ταχύτατους ρυθμούς να ξεκινήσουμε μαζί την επιχειρηματική
ανάπτυξή σας.

Κάντε Αίτηση Εδώ

Σημαντικές συνεργασίες του EGG με διεθνείς φορείς
• Συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
(ΕΚΤ), υπεύθυνο για τη διάχυση της γνώσης και την προώθηση δράσεων που
ενισχύουν την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα αλλά και τη μεταξύ τους
διασύνδεση. Το ΕΚΤ είναι εθνικός εταίρος του ΕΙΤ Health, πρωτοβουλίας του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας & Τεχνολογίας για την καινοτομία στον τομέα
της υγείας. Παράλληλα, εξυπηρετεί τον ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής για
θεματικές του Horizon 2020, αποτελεί μέλος του StartupEurope4Growth μέσα από
το έργο STARTUP3 και συντονίζει για τη διετία 2020 – 2021 το Enterprise Europe
Network - Hellas, τον ελληνικό κόμβο του Enterprise Europe Network, ενός από τα
πιο σημαντικά παγκόσμια δίκτυα στήριξης καινοτομίας.

Αναζήτηση συνεργασιών μέσα από το Enterprise Europe Network, αν ενδιαφέρεστε
για κάποια από τις παρακάτω συνεργασίες παρακαλώ συμπληρώστε την συνημμένη
φόρμα και στείλτε την σε εμένα : megas@ekt.gr

COVID-19 - Spanish (Catalan) company is looking for
distributors for its innovative ventilator
View Partnering Opportunity
Portuguese SME is looking for connectable medical devices for
IoT platform
View Partnering Opportunity

A Lithuanian company, specialized in consultancy services on
energy efficiency solutions, is looking for international partners
to work under joint ventrure agreement or subcontracting
View Partnering Opportunity
A Lithuanian company specialising in innovative building
engineering system process management and automation
solutions, is looking for the partners to work under
subcontracting
View Partnering Opportunity
Slovenian electronics manufacturing services provider of
equipped printed circuit boards is looking for partners under
manufacturing agreement.
View Partnering Opportunity
COVID19 - Body temperature camera sought for supplier
agreements
View Partnering Opportunity

Spanish photonics company is looking for Lidar and 3D optical
partners to run tests under technical cooperation agreement.
View Partnering Opportunity

An edtech platform that uses social networks in and before
lessons
View Partnering Opportunity
Slovak IT company offering custom software development (full
cycle) of quality and efficiency is looking for outsourcing or
subcontracting partners
View Partnering Opportunity
H2020-EIC-FTI-2018-2020: Development of a Vehicle-toInfrastructure Solution for Massive Data Upload and Analysis
by LiFi: public transport operators or OEMs are needed
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/85685b22cc2c-4fa5-a7d5-824a621847c6?OrgaId=gr00432
Spanish biotech company is looking for partners to apply for a
fast track to innovation H2020 call with the aim to develop and
manufacture a molecular in vitro diagnostics (IVD) kit.
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5df599fdbdc3-415e-9351-981586d842cd?OrgaId=gr00432
UK Midlands SME is seeking technology partners to develop an
innovation that supports copyright protection and fair
remuneration for creatives.
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/380a78ab23d5-4d4d-8b22-1fdc8d69eb96?OrgaId=gr00432
Austrian industrial company is looking for start-ups with
solution for big data analytics of industrial assets
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/53d302b9c54c-4e54-93b4-23496154ed8f?OrgaId=gr00432
COVID19 - Sensor module for contactless temperature and
biometric parameters detection sought
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/056a7ce297c8-491e-bb66-bda9d5e05ed4?OrgaId=gr00432
Spanish company is looking for medical device manufacturers
for a new endouterine biosensor to control and stimulate human
fertility
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/de9bb91f10fd-4d42-bc8e-3835d0eac45a?OrgaId=gr00432
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