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Εκδήλωση Διεθνούς Δικτύωσης «MariMatch at Posidonia 2018» 
6-7 Ιουνίου 2018, Αθήνα 

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

διάστημα 6-7 Ιουνίου 2018 στην Αθήνα, εκδήλωση διεθνούς δικτύωσης για ανταλλαγή καινοτόμων 

ιδεών και μεταφορά τεχνολογίας στον τομέα της ναυτιλίας.  

 

Η εκδήλωση με τίτλο «MariMatch - Posidonia 2018», απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα 

και ακαδημαϊκά ιδρύματα, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα για μεταφορά τεχνολογίας, εξεύρεση 

ερευνητικών συνεργατών για συμμετοχή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης καθώς και αναζήτηση 

πιθανών επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα της ναυτιλίας. 

 

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση έχουν την ευκαιρία να διευθετήσουν, εκ των προτέρων, τις κατ’ 

ιδίαν συναντήσεις τους σε διαμορφωμένο χώρο, με άλλες επιχειρήσεις και φορείς, μέσω ειδικά 

σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εργαλείου και να λάβουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα συναντήσεών 

τους. Η εγγραφή και η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι χωρίς χρέωση. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς 

πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή και να διευθετήσουν τις συναντήσεις τους μέχρι την 1η Ιουνίου 

2018 μέσω του ιστοχώρου: https://marimatch-posidonia-2018.b2match.io/signup. 

 

Η εκδήλωση δικτύωσης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «Ποσειδώνια 2018» που 

διοργανώνεται μεταξύ 4-8 Ιουνίου 2018 στην Αθήνα. Η έκθεση αποτελεί εδώ και 40 χρόνια μια από τις 

σημαντικότερες εκθέσεις στον τομέα της ναυτιλίας στον κόσμο, με τους εκθέτες να πλησιάζουν τους 

2,000 και τους συμμετέχοντας να ξεπερνούν τους 22,000 από 90 χώρες. Περισσότερες πληροφορίες για 

την έκθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στη σχετική ιστοσελίδα στη διεύθυνση: 

http://posidonia-events.com/.  

 

Η εκδήλωση διεθνούς δικτύωσης «MariMatch - Posidonia 2018», περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

εκδηλώσεων για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 

«Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης». Συνεπώς, μέρος του κόστους συμμετοχής στην 

εκδήλωση μπορεί να καλυφθεί από το Πρόγραμμα αυτό. Συγκεκριμένα, 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 

https://marimatch-posidonia-2018.b2match.io/signup
http://posidonia-events.com/


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

της εκδήλωσης διεθνούς δικτύωσης. Στόχος του εν λόγω Προγράμματος είναι η ενίσχυση της διεθνούς 

δικτύωσης των κυπριακών φορέων και η διεύρυνση των ευκαιριών τους για συμμετοχή σε ερευνητικές 

δραστηριότητες, η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών και η μεταφορά τεχνολογίας 

και καινοτομίας.  

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο του ΙΠΕ στη διεύθυνση: 

https://iris.research.org.cy/#/calls (Πρόγραμμα «Participation in International Brokerage Events/B2B-

Events/0617»). 

 

Για τυχόν απορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Λειτουργό του ΙΠΕ κ. Γιώργο 

Χρίστου, στο τηλέφωνο: 22205030 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gchristou@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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