Λευκωσία, 2 Φεβρουαρίου, 2022

ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΘΕΜΑ:

Ευρωπαϊκή Ένωση - Εβδομάδα Βιομηχανίας από 8 έως 11
Φεβρουαρίου 2022

Κυρία/ε,
Σας ενημερώνουμε ότι η Εβδομάδα Βιομηχανίας της ΕΕ θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 11
Φεβρουαρίου 2022 με τίτλο: «Ξεκλειδώνοντας το μέλλον: Τα βιομηχανικά
οικοσυστήματα της ΕΕ στην πορεία προς την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση».
Η Εβδομάδα Βιομηχανίας της ΕΕ είναι η εμβληματική ετήσια εκδήλωση της Ευρώπης, που
αναδεικνύει τους πρωτοπόρους της βιομηχανίας αλλά και τις συνεχείς συζητήσεις για τη
βιομηχανική πολιτική, βελτιώνοντας παράλληλα τη βάση γνώσεων της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή στις Βρυξέλλες και στόχος είναι να
τονώσει τις συζητήσεις μεταξύ των βιομηχανικών εταίρων σχετικά με την πράσινη και
ψηφιακή τους μετάβαση, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των βιομηχανιών της
ΕΕ.
Σας επισυνάπτεται η πρόσκληση του Συνεδρίου.
Περισσότερες πληροφορίες αλλά και για εγγραφή και συμμετοχή σας στο Συνέδριο,
μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ πατώντας εδώ.
Με εκτίμηση,

Κύπρος Αντωνίου,
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης,
Καινοτομίας και Περιβάλλοντος,
για Γενικό Γραμματέα.
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EU Industry Days 2022
Dear Madam / Sir,
On behalf of the European Commission, we are happy to announce that the 2022 edition of the EU
Industry Days entitled “Unlocking the future: EU industrial ecosystems on the path to the green and
digital transition” will take place from 08th to the 11th of February and the registrations are already
open!
With the 2022 edition, we aspire to stimulate discussions across industrial ecosystems on their green
and digital transition, in order to further support and strengthen the resilience of EU industries and
SMEs. The programme will include a session designed for creative and innovative small and mediumsized enterprises and start-ups that rely on intellectual property protection.
The meet-the-expert-session entitled “New SME Fund - Intellectual property voucher for postCovid-19 recovery and green and digital transitions” is scheduled for 11 February 2022 at 12:4513:30.
The European Commission and the European Union Intellectual Property Office launched a €47 million
fund to protect intellectual property of EU SME. This new grant scheme aims at supporting SMEs in
the Covid-19 recovery and green and digital transitions. Through a quick and easy application process,
each SME can save up to EUR 2 250. The fund offers partial reimbursements of trade mark, design
and patent application fees as well as IP Scan services for 2022-2024. The IP Scan service can help
companies identify their intellectual property assets and gives advice on how to protect these assets.
If you are an EU-based SME or start-up, join the session and learn about this new funding opportunity.
The European Union Intellectual Property Office will manage the SME IP Fund through calls for
proposals. The first call is available here:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund
In order to ensure fair and equal treatment of potential beneficiaries as well as safeguarding an
efficient management of the action, the application for grants will be open throughout the period
2022-2024. The applications will be examined and evaluated based on a “first in first out” criterion. If
you are an EU SME, join the session and learn about this new funding opportunity.
We look forward to your participation!
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Kind regards,
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