
 
 

 

 

 

11 Μαΐου 2021 

Εκδήλωση Διεθνούς Δικτύωσης 

Tech4SmartCities 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Enterprise Europe Network διοργανώνει διαδικτυακά 

στις 17 Ιουνίου 2021 από τις 8:30 – 17:30 CET, εκδήλωση επιχειρηματικών 

συναντήσεων (1:1 meetings) με επίκεντρο τις βιώσιμες και έξυπνες 

τεχνολογίες για την αστική ανάπτυξη.  

Στόχος είναι η προώθηση καινοτόμων σχεδίων/λύσεων που μπορούν να συμβάλουν προς 

την κλιματική ουδετερότητα των πόλεων και η αναζήτηση συνεργατών για την βελτίωση 

και ανάπτυξη τεχνολογιών στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, της αστικής 

κινητικότητας, της βιώσιμης κατασκευής, της κυκλικότητας, της οικονομίας 

χαμηλών εκπομπών άνθρακα και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η εκδήλωση 

θα επικεντρωθεί επίσης στις ευκαιρίες που ανοίγονται στον τομέα της ευρωπαϊκής 

έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος «Ορίζοντας». 

Η συμμετοχή στις επιχειρηματικές συναντήσεις είναι δωρεάν και απαιτείται εγγραφή 

μέσω της ιστοσελίδας https://tech4smartcities-2021.b2match.io/. Να σημειωθεί ότι 

ενδείκνυται να επιλέξετε το ΚΕΒΕ (CY- Cyprus Chamber of Commerce and Industry) ως 

το τοπικό κέντρο υποστήριξης (local support office).     

Εκτός από τις επιχειρηματικές συναντήσεις, θα διοργανωθούν διάφορες παράλληλες 

δραστηριότητες όπως διαδικτυακά θεματικά σεμινάρια και ένα Pitching Session. 

Συγκεκριμένα, για το Pitching Session θα προ-επιλεγούν 6 εταιρείες (νεοφυείς και 

μικρομεσαίες) για να παρουσιάσουν την ιδέα του έργου τους σε μια επιτροπή επενδυτών 

(Χρόνος παρουσίασης: 10 λεπτά και Ερωτήσεις & Απαντήσεις: 10 λεπτά). Η διαδικασία για 

αίτηση συμμετοχής στο Pitching Session έχει ως ακολούθως:  

(1) Εγγραφή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων που αναφέραμε πιο πάνω 

(2) Συμπλήρωση της επισυναπτόμενης αίτησης  

https://tech4smartcities-2021.b2match.io/
https://tech4smartcities-2021.b2match.io/page-1611
https://tech4smartcities-2021.b2match.io/page-4261


 
 

 

 

 

 

 

(3) Ετοιμασία περιγραφής/παρουσίασης του έργου σας (Μέγιστο 3 σελίδες σε pdf ή 10 

διαφάνειες σε power point) και 

(4) Αποστολή της αίτησης και παρουσίασης στο email: kkala@hub.brussels μέχρι τις 

28 Μάϊου (12:00 το μεσημέρι) το αργότερο.  

Στην περίπτωση που δεν καταφέρετε να επιλεγείτε για το Pitching Session, οι επενδυτές 

θα λάβουν επίσης μέρος και στις επιχειρηματικές συναντήσεις (1:1 meetings) και πιθανόν 

να σας προσκαλέσουν για διαδικτυακή συνάντηση αν η περιγραφή του έργου σας είναι 

ενδιαφέρουσα.  

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα 

τηλέφωνα 22889752, 22889769 ή μέσω email: stalo@ccci.org.cy, m.klokkari@ccci.org.cy 

Με εκτίμηση, 

Στάλω Δημοσθένους 
Ανώτερη Λειτουργός 
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων KEBE 
Enterprise Europe Network Κύπρου 
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11 May 2021 

EEN Brokerage Event 

Tech4SmartCities 

The Enterprise Europe Network organises on the 17th of June 2021 from 8:30-17:30 

CET, an online Brokerage event (1:1 business meetings) with focus on sustainable 

and smart technologies for urban development.  

The aim is to promote innovative projects/solutions that can contribute to climate neutrality of 

cities and to search for partners to improve and develop technologies in the field of energy 

efficiency, urban mobility, sustainable construction, circularity, low carbon economy and digital 

transformation. The event will also focus on European Research and Innovation opportunities 

under the new Horizon Europe Programme.  

Participation in business meetings is free of charge and registration is required via 

https://tech4smartcities-2021.b2match.io/. It is advisable to select “CY- Cyprus Chamber of 

Commerce and Industry” as your local support office.  

In addition to business meetings, various parallel activities such as thematic webinars and a 

Pitching Session will be organised.  

Specifically, for the Pitching Session, 6 candidate entrepreneurs (startups and SMEs) will be 

selected to present their project idea in front of an investor panel (Presentation Time: 10 minutes 

and Questions & Answers: 10 minutes). The application procedure for the Pitching Session is as 

follows:  

(1) Register to the Brokerage Event (1:1 business meetings) mentioned above 

(2) Complete the attached application form 

(3) Prepare a description/presentation of your project (maximum 3 pages in pdf or 10 slides in 

power point) and 

(4) Send the application and presentation to the email: kkala@hub.brussels by the 28th of May 

(12:00 noon) at the latest.  

 

In case you are not selected for the Pitching Session, investors will also take part in the 1:1 

business meetings and may invite you for a meeting if the description of your project is attractive.   

https://tech4smartcities-2021.b2match.io/
https://tech4smartcities-2021.b2match.io/page-1611
https://tech4smartcities-2021.b2match.io/page-4261
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For any further information, please feel free to contact us at Tel. 22889752, 22889769 or by e-

mail: stalo@ccci.org.cy, m.klokkari@ccci.org.cy 

Thank you. 

Sincerely yours, 

Stalo Demosthenous 
Senior Officer 
Dept. of Education & EU Programs  
Cyprus Chamber of Commerce & Industry 
Enterprise Europe Network Cyprus 
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