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Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για Έρευνα & Ανάπτυξη
το 2018 ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ
Οι συνολικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για Ε&Α το 2018 στην
Ελλάδα σε όλους τους τομείς ήταν 2.174,67 εκατ. ευρώ, κατά 6,7%
υψηλότερες σε σχέση με το 2017.

Μάθε περισσότερα

Ευκαιρίες χρηματοδότησης, δικτύωση και
συμβουλευτική στην ημερίδα του ΕΚΤ για ερευνητές
Νέοι ερευνητές, φοιτητές, καθώς και επιχειρηματίες άκουσαν καλές
πρακτικές συναδέλφων τους και ενημερώθηκαν για ευρωπαϊκά και εθνικά
προγράμματα χρηματοδότησης (Marie Skłodowska-Curie Actions, ΕΛΙΔΕΚ, ΙΚΥ,
κ.ά.)

Μάθε περισσότερα

Γέφυρες Γνώσης και
Συνεργασίας: Γίνε μέλος
στο Facebook Group &

γνώρισε Έλληνες σε όλο
τον κόσμο

Συμμετοχή ΕΚΤ στο
ευρωπαϊκό συνέδριο του
ΙCOM «Στην εποχή του
εικονικού: τα ευρωπαϊκά
μουσεία ανταποκρίνονται
στην ψηφιακή πρόκληση»

Νέες τεχνολογίες και
καινοτόμες μέθοδοι
ψηφιοποίησης της
πολιτιστικής κληρονομιάς
στο Euromed 2019

Επιτυχημένο εργαστήριο
του ΕΚΤ για την Οικονομία
Διαμοιρασμού στο
StartupNow Forum

Η οικονομία διαμοιρασμού
και η κυκλική οικονομία, σε
διαδραστικό εργαστήριο
στις 26/11 στο Impact Hub

Ημέρες Καινοτομίας:
Υποδεχτείτε τους νέους
εξερευνητές της ψηφιακής
υγείας

Διαβάστε περισσότερα νέα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Θετικές ειδήσεις
Νέα διάκριση για Έλληνες μαθητές
στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής

Υποτροφίες του ΙΣΝ για

Ακαδημαϊκούς της Ελληνικής
Διασποράς σε Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα στην Ελλάδα

Χρηματοδότηση από το ERC σε έργο
Έλληνα ερευνητή για την κλιματική
αλλαγή στις πόλεις

Περισσότερες θετικές ειδήσεις στις "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας"

Προσεχείς εκδηλώσεις | save the date
25.11.2019 | Αθήνα
Digital economy forum 2019 με τίτλο “Leading Greece to Growth”

29-30.11.2019

| Αθήνα

4ο Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible 2019

03,10 & 17.12.2019

| Αθήνα

Δ' Κύκλος Μορφωτικών Εκδηλώσεων ΕΙΕ: Η φωτογραφία που μας άγγιξεΧίλιες λέξεις για μια εικόνα από ιστορικούς και αρχαιολόγους

05.12.2019 | Αθήνα
1ο Workshop του κύκλου εργαστηρίων "DigiGov Sessions"
με θέμα "Σχεδιασμός Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα"
Περισσότερες εκδηλώσεις από την Ελλάδα & τον κόσμο στον δικτυακό τόπο του

ΕΚΤ

Βιντεοθήκη ΕΚΤ

Το Bίντεο και oι Παρουσιάσεις
της Ημερίδας «Ευκαιρίες
σταδιοδρομίας για ερευνητές: Marie
Skłodowska-Curie Actions»

Το Βίντεο και οι Παρουσιάσεις της
Ημερίδας «Χρηματοδοτικές
Ευκαιρίες για την Έρευνα και την
Καινοτομία στον τομέα της Υγείας»

Περισσότερα βίντεο εκδηλώσεων στο αποθετήριο "ΉΛΙΟΣ"

Συνεργασίες

Ευκαιρίες
για Επιχειρηματικές

Συνεργασίες

Ευκαιρίες
για Τεχνολογικές

Συνεργασίες

Ευκαιρίες
για Ερευνητικές

Συνεργασίες

Περισσότερες συνεργασίες στον δικτυακό τόπο του Εnterprise Europe Network

- Ηellas

Εκδόσεις ΕΚΤ

Βασικοί Δείκτες
Έρευνας & Ανάπτυξης
για
δαπάνες και
προσωπικό το 2018
στην Ελλάδα Προκαταρκτικά
στοιχεία

Καινοτομία
στις ελληνικές
επιχειρήσεις 2014-2016

Προδιαγραφές
διαλειτουργικότητας
και ποιότητας για τη
διαδικτυακή διάθεση
ψηφιακού πολιτιστικού
περιεχομένου

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

Επιστημονικά Περιοδικά

Περιοδικό
"Historein"
Vol. 18, No 2 (2019)

Περιοδικό
"ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"
Τόμ. 15, Αρ. 1 (2019)

Περιοδικό
"ΒΙΟΗΘΙΚΑ"
Τόμ. 5, Αρ. 2 (2019)

Περισσότερα επιστημονικά περιοδικά στην πλατφόρμα eJournals

Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ
Greek News Agenda | 07.11.2019
SearchCulture.gr: The digital platform for exploring the Greek Cultural Heritage

Naftremporiki.gr

|

01.11.2019

Οι επιχειρήσεις αυξάνουν τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη

Epirus online | 01.11.2019
Νέες ψηφιακές υπηρεσίες από τη Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη

Epixeiro.gr

|

24.10.2019

ΕΚΤ: Ημερίδα για δικτύωση, σταδιοδρομία και διασύνδεση
για ερευνητές και επιχειρήσεις

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

|

23.10.2019

Δαπάνες 2 δισ. για έρευνα και ανάπτυξη το 2018

Αναζητήστε περισσότερες αναδημοσιεύσεις στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Το Τεκμήριο του μήνα

Περισσότερα από 500.000 τεκμήρια είναι διαθέσιμα στην πύλη SearchCulture.gr
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