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Δύο ελληνικές startups στους νικητές
του διαγωνισμού STARTUP3
Την τελική πεντάδα των νικητών ανακοίνωσε το πρόγραμμα STARTUP3 την
Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021, δεύτερη ημέρα του Pitch Stop #2 που
διοργανώθηκε διαδικτυακά. Είναι ο πρώτος πανευρωπαϊκός διαγωνισμός
για Deep-Tech Startups που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, και δύο
επιχειρήσεις από το TOP-5 είναι ελληνικές! Πρόκειται για την RTsafe και τη
Magos. Στην πεντάδα επίσης διακρίθηκαν οι Centiloc, η Fauna και η Detektia.

Μάθε περισσότερα

Open Research Europe:
Νέα πλατφόρμα ανοικτής
πρόσβασης για
επιστημονικές
δημοσιεύσεις από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Έναρξη λειτουργίας της
πρώτης θερμοκοιτίδας
της ESA στην Ελλάδα για
τη στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων στον τομέα
του Διαστήματος

Η πλατφόρμα Open Research Europe
θα δώσει σε όλους, ερευνητές και
πολίτες, δωρεάν πρόσβαση σε
επιστημονικές δημοσιεύσεις που
έχουν χρηματοδοτηθεί από το
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

Η θερμοκοιτίδα θα ενισχύει τη
μεταφορά τεχνογνωσίας από τις
εφαρμογές του Διαστήματος σε
εφαρμογές της καθημερινότητας
και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη
των νεοφυών επιχειρήσεων και της
επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Μάθε περισσότερα
Μάθε περισσότερα

Ενισχύουμε τη θέση της
γυναίκας στην Έρευνα &
Ανάπτυξη
Το ΕΚΤ ενισχύει, με ποικίλες
πρωτοβουλίες και δράσεις, τη θέση
της γυναίκας προωθώντας την
ισότιμη συμμετοχή της στην Έρευνα
& Ανάπτυξη, στον ακαδημαϊκό και
ερευνητικό χώρο, στην καινοτομία
και την επιχειρηματικότητα.

«Η καινοτομία δεν έχει
φύλο» – Το EIT Health
InnoStars δεσμεύεται να
υποστηρίξει γυναίκες που
πρωτοπορούν
Το EIT Health έχει δεσμευτεί να
προωθήσει τη συμπεριληπτικότητα
και την ενδυνάμωση των γυναικών
στα καινοτόμα εγχειρήματα στον
τομέα της Υγείας.

Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Εκδήλωση B2B
συναντήσεων από το
Enterprise Europe
Network στη διεθνή
έκθεση HANNOVER
MESSE 2021

Ένας χρόνος λειτουργίας
της Πλατφόρμας Ανοικτής
Πρόσβασης στο
Smithsonian:
αποτιμώντας τα οφέλη και
τις δυσκολίες

Διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών και
επιχειρηματικών διαδικτυακών B2B
συναντήσεων διοργανώνει στις 1215 Απριλίου 2021 το ευρωπαϊκό
δίκτυο Enterprise Europe Network,
στο πλαίσιο της έκθεσης HANNOVER
MESSE. Τη συμμετοχή ελληνικών
φορέων στην εκδήλωση υποστηρίζει
το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και
Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT),
συντονιστής του Enterprise Europe
Network-Hellas, ελληνικού κόμβου
του ευρωπαϊκού δικτύου.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2020 το
Smithsonian, λάνσαρε την
Πλατφόρμα Ανοικτής Πρόσβασης
που περιελάμβανε 2,8εκ ψηφιακές
αναπαραγωγές από τις συλλογές του
σε υψηλή ανάλυση και με την πλέον
ανοικτή άδεια χρήσης Creative
Commons Zero (CC0). Ένα χρόνο
μετά συνομιλήσαμε με την ελληνικής
καταγωγής Effie Kapsalis, υπεύθυνη
Ψηφιακής Στρατηγικής και
συντονίστρια του έργου, για τα
μέχρι στιγμής αποτελέσματα, τα
οφέλη και τις δυσκολίες αυτής της
ιστορικής απόφασης.
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Διαβάστε περισσότερα νέα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Προσεχείς εκδηλώσεις
01-04.04.2021

| Διαδικτυακό φεστιβάλ

Athens Science Virtual Festival 2021: «Η Εποχή των ηρώων» οn demand

08.04.2021

| Διαδικτυακό σεμινάριο

Διαδικτυακό σεμινάριο παρουσίασης της πλατφόρμας Open Research Europe

12.04.2021

| Διαδικτυακό σεμινάριο

Επικοινωνία της Επιστήμης, Τεχνολογίας και Ιατρικής

23-24.06.2021

| Διαδικτυακή εκδήλωση

European Research and Innovation Days
Περισσότερες εκδηλώσεις από την Ελλάδα & τον κόσμο στον δικτυακό τόπο του

ΕΚΤ

Βιντεοθήκη ΕΚΤ

Επιστροφή στην Ελλάδα με
υποτροφία Marie Skłodowska-Curie
(MSCA)

Στιγμές του 3ου Κύκλου
Διαδικτυακών Σεμιναρίων "Real Skills
for Scientists - Humanities"

Περισσότερα βίντεο στο κανάλι του ΕΚΤ στο YouTube

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Διεθνείς
Συνεργασίες

Εταιρική
καινοτομία

Περισσότερα στον δικτυακό τόπο του Εnterprise Europe Network - Ηellas

Εκδόσεις ΕΚΤ

Έκθεση
Δραστηριοτήτων
2019/20

Στατιστικά στοιχεία για
τους διδάκτορες που
αποφοίτησαν από τα
ελληνικά ΑΕΙ το 2019

Επιστημονικές
δημοσιεύσεις
ελληνικών φορέων
2004-2018:
Βιβλιομετρική ανάλυση
δημοσιεύσεων σε
διεθνή επιστημονικά
περιοδικά - Web of
Science

Όλες οι εκδόσεις για δείκτες & στατιστικές, στο metrics.ekt.gr

Επιστημονικά Περιοδικά

"ΒΙΟΗΘΙΚΑ"
Τόμ.7, Αρ. 1 (2021)

"ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ"
Τόμ. 31 (2021)

"Open Schools Journal
for Open Science"
Vol. 4, No. 2 (2021)

Περισσότερα επιστημονικά περιοδικά στην πλατφόρμα eJournals

Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ
kathimerini.gr

| 08.03.2021

Για ένα Ελληνικό Επιστημονικό Παράδειγμα στη μετα-COVID εποχή

epixeiro.gr

| 08.03.2021

Το ΕΚΤ ενισχύει τη θέση των γυναικών στην Έρευνα & Ανάπτυξη

euro2day

| 24.02.2021

Τολμούν και καινοτομούν έξι στις 10 επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Αναζητήστε περισσότερες αναδημοσιεύσεις στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ
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