ΗΜΕΡΊΔ Α

Eθνικό Κέν τρο Τεκμηρίωσης / ΕΙΕ
δ: Bασ. Κωνσ ταν τίνου 48, 11635 Αθήνα
τ: 210 7273900 • φ: 210 7246824
e: ek t@ek t.gr •

Το FI-WARE
ως εργαλείο
χρηματοδότησης
αξιοποιώντας ανοικτές τεχνολογίες
για νεοφυείς επιχειρήσεις

www.ekt.gr
/EKTgr

Οι υπηρεσίες Sof tware as a Ser vice (SaaS) του ΕΚ Τ αναπτύσσον ται σ το
πλαίσιο της Πράξης «Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικ τών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου»,
η οποία εν τάσσεται σ το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύ γκ λιση»
(ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελ λάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αίθουσα Σεμιναρίων, Ισόγειο
Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

Στόχος του προγράμματος
Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα FI-WARE
Accelerator σ τοχεύει σ την ενίσ χυση
µικροµεσαίων (SME’s) και νεοφυών
(star t-ups) επιχειρήσεων που είναι
προσανατολισµένες σε τεχ νολογικούς τοµείς
όπως: Έξυπνες Πόλεις (Smar t cities), Υγεία,
Μεταφορές, Ενέργεια, Πληροφορική, κ.ά.,
ενθαρρύνον τας την παραγωγή προϊόν των
και υπηρεσιών βασισµένων σε καινοτόµες
υπηρεσίες και εφαρµογές πληροφορικής
και διαδικ τύου (τεχ νολογία FI-WARE).
Πρόκειται για µια ανοιχ τή πλατφόρµα
µε σ τόχο τη δηµιουργία ενός βιώσιµου
οικοσυσ τήµατος που σ τόχο έχει να
αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα προκύψουν
από το νέο κύµα της ψηφιοποίησης που
προκαλείται από τη διάχυση των
πρόσφατων τεχ νολογιών του.

Πρόγραμμα Ημερίδας

10.0 0 - 10.30

Προσέλευση

10.30 - 11.0 0
Δρ. Ηρακ λής Αγιοβλασίτης
Εθνικό Σημείο Επαφής για ICT & FET σ τον
Ορίζον τα 2020, Εθνικό Κέν τρο Τεκμηρίωσης
Χρηματοδότηση για νεοφυείς επιχειρήσεις
σ το πλαίσιο του Ορίζον τα 2020, Εισαγωγή
σ το πρόγραμμα FI-WARE.

11.0 0 - 11.45
Φώτης Μεράκος
COO, TheCityGame

Δικαιούχοι

Μονοπάτια προς την επιτυχία

Το FI-WARE θα χρηµατοδοτήσει µε το
συνολικό ποσό των 80 εκατ. € επιχειρηµατίες, ώσ τε να εκµεταλ λευθούν τις ευκαιρίες
που προκύπτουν από την αυξηµένη ζήτηση
για έξυπνες ψηφιακές λύσεις σε όλους τους
τοµείς της οικονοµίας.

11.45 - 12.30
Δρ. Αρτέμης Βουλκίδης
Technical Manager, Synelixis
The FIWARE Programme and Technolog y
as SMEs Acelarator

Accelerate

12.30 - 13.0 0
Ανοιχτή συζήτηση
			/ Q&As

