
 

 

 

 

 

 

 

 

30 Ιανουαρίου 2018 

«Ecobuild 2018»  

 Εκδήλωση Δικτύωσης στον τομέα της Αειφόρου Οικοδόμησης 

7 Μαρτίου 2018, Λονδίνο  
 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Δίκτυο του Enterprise Europe Network διοργανώνει 

στις 7 Μαρτίου 2018, στο Λονδίνο, Εκδήλωση Δικτύωσης (Επιχειρηματικών Συναντήσεων) 

στον τομέα της Αειφόρου Οικοδόμησης (Sustainable Construction).  

 

Η Εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Ecobuild 2018 

(https://www.ecobuild.co.uk), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, στις 6-8 Μαρτίου 

2018. Η έκθεση Ecobuild διοργανώνεται κάθε χρόνο την ίδια περίπου περίοδο και αποτελεί 

μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις παγκοσμίως στον τομέα του Sustainable Construction. 

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο, φιλοξενούνται σεμινάρια και παρουσιάσεις που έχουν σχέση με 

το συγκεκριμένο τομέα.  

 

Η Εκδήλωση Δικτύωσης απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς/ακαδημαϊκούς 

οργανισμούς και γενικά όλους τους φορείς των τομέων των κατασκευών και της ενέργειας οι 

οποίοι αναζητούν συνεργάτες για τις επιχειρηματικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες 

καθώς και για μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας από ή προς τον οργανισμό τους. Η 

φετινή Εκδήλωση επικεντρώνεται στα ακόλουθα θεματικά πεδία: 

 Sustainable design 

 Innovative and efficient eco-technologies 

 New building materials and technologies 

 Systems and equipment using energy from alternative sources 

 Renewable energy 

 Bioenergy 

 Smart Building 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν δωρεάν στην Εκδήλωση, να καταχωρήσουν το 

επιχειρηματικό/τεχνολογικό/ερευνητικό τους προφίλ και να διευθετήσουν εκ των προτέρων 

τις συναντήσεις τους με άλλους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση, μέσω ειδικά σχεδιασμένου 

ηλεκτρονικού εργαλείου στην ιστοσελίδα https://ecobuild2018.b2match.io.  

 

 

https://www.ecobuild.co.uk/
https://ecobuild2018.b2match.io/


Σημειώνεται επίσης ότι μέρος του κόστους συμμετοχής στο Ecobuild 2018 Matchmaking 

Event  μπορεί να καλυφθεί από το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς 

Δικτύωσης», το οποίο εντάσσεται στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 του ΙΠΕ για Έρευνα, 

Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Το Πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση μέχρι €900 

(εφ’ άπαξ ποσό) για κάθε συμμετέχοντα στην εκδήλωση δικτύωσης με την προϋπόθεση ότι 

τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης θα υποβληθεί σχετική 

πρόταση, η οποία θα κριθεί επιλέξιμη από το ΙΠΕ. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες πρέπει να 

πραγματοποιήσουν τρεις (3) τουλάχιστον κατ’ ιδίαν συναντήσεις με άλλους συμμετέχοντες στο 

πλαίσιο της εκδήλωσης διεθνούς δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις 

δυνατότητες συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την 

Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2020 και την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του 

Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», οι οποίες είναι αναρτημένες 

στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙΠΕ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον 

Λειτουργό Α’ του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), κ.  Χριστάκη Θεοχάρους στο 

τηλέφωνο: 22205029 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ctheocharous@research.org.cy. Το ΙΠΕ 

έχει αναλάβει το ρόλο του τοπικού Γραφείου Υποστήριξης (Support Office) για την 

συγκεκριμένη εκδήλωση ως μέλος του Δικτύου ΕΕΝ.  

 

 

Με εκτίμηση  
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 
Ανώτερη Λειτουργός 
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Enterprise Europe Network 
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
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