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Ευρωπαϊκό Βραβείο για Γυναίκες με Καινοτόμες Δραστηριότητες 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει το Βραβείο για Γυναίκες με Καινοτόμες 
Δραστηριότητες με στόχο να τιμήσει γυναίκες που έχουν αξιοποιήσει εξαιρετικά καινοτόμες 
ιδέες. 

Το βραβείο έχει ως στόχο να υπενθυμίσει την αναγκαιότητα ενίσχυσης της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας και να εμπνεύσει περισσότερες γυναίκες να ακολουθήσουν μια τέτοια 
πορεία. Σκοπός είναι να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα και την καινοτομία, 
όπως και το ποσοστό κατάληψης κορυφαίων θέσεων στη βιομηχανία και την ακαδημαϊκή 
κοινότητα. 

Επιλεξιμότητα 

 Οι διαγωνιζόμενες πρέπει να είναι γυναίκες 
 Πρέπει να είναι κάτοικοι ενός κράτους μέλους της ΕΕ ή ενός εκ των κρατών που 

συμμετέχουν στο Research Framework Programme 
 Πρέπει να είναι ιδρύτριες ή συνιδρύτριες μιας ενεργούς επιχείρησης. 
 Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει εκκινήσει τη λειτουργία της πριν την 1η Ιανουαρίου 

2013 
 Τα ετήσια έσοδα της επιχείρησης θα πρέπει να ανέρχονται σε τουλάχιστον €0.10 εκ. 

κατά το 2013 ή 2014. 
 Είτε η διαγωνιζόμενη ως φυσικό πρόσωπο είτε η ίδια η εταιρία που 

ίδρυσε/συνίδρυσε θα πρέπει να έχει λάβει ή να λαμβάνει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο του Horizon 2020, του European Research Framework Programmes, 
του EURATOM Framework Programme, του Competitiveness and Innovation 
Framework Programme (CIP) ή άλλων δράσεων σχετικών με την έρευνα και την 
καινοτομία στο πλαίσιο του European Structural and Investment Funds (γνωστά και 
ως Structural Funds πριν το 2014). 

Κριτήρια Επιλογής 

Πρωτοτυπία και εισχώρηση του προϊόντος στην αγορά 

 Οικονομικό όφελος για την Ευρώπη 
 Κοινωνικό όφελος για την Ευρώπη 
 Υψηλού επιπέδου επιστημονική υποστήριξη της καινοτομίας 
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Βραβεία 

Θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία : 

 1ο Βραβείο: €100.000 
 2ο βραβείο: €50.000 
 3ο βραβείο: €30.000 

Οι τρεις νικήτριες θα ανακοινωθούν την άνοιξη του 2016. 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας είναι η 20η Οκτωβρίου 2015. 

Περισσότερες πληροφορίες (όροι διαγωνισμού, αιτήσεις) μπορείτε να βρείτε εδώ. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 
Ανώτερη Λειτουργός 
Υπηρεσία Ενημέρωσης  
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 
Enterprise Europe Network 
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
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http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators

