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 ημ:  

Με αφορμό ςχετικό αύτημα του Επιςτημονικό και Σεχνολογικού Πϊρκου Ηπεύρου, 

Ιωαννύνων, το Γραφεύο μασ προϋβη ςε αποτύπωςη των τεχνολογικών πϊρκων του 

Κρατιδύου τησ ΒΡ-Β, ενώ για λόγουσ πληρότητασ η ϋρευνα επεκτϊθηκε και ςτουσ τομεύσ 

που υποςτηρύζουν και πλαιςιώνουν τισ δραςτηριότητεσ των εν λόγω ιδρυμϊτων. Η 

ϋρευνα αποτυπώνει ςε αδρϋσ γραμμϋσ το ςύνθετο αυτό πϊζλ που διαρθρώνεται ςε 

κϋντρα καινοτομύασ, δυνατότητεσ χρηματοδότηςησ Εθνικϋσ & Τπερεθνικϋσ, κϋντρα 

επιχειρηματικότητασ & Τπηρεςύεσ υποςτόριξησ τησ καινοτομύασ. Οπωσ καθύςταται 

προφανϋσ το Κρατύδιο τησ ΒΡ-Β υποςτηρύζει την ψηφιακό οικονομύα, με εκπαύδευςη και 

υποςτόριξη των νϋων εταιρειών ςτον τομϋα αυτό.  

Οπωσ ϊλλωςτε διακηρρύτει ο Dr. T. Kollmann, υπεύθυνοσ για την ψηφιακό οικονομύα 

ςτο   Cluster IKT.NRW, καθηγητόσ του Παν. Duisburg-Essen ςτο ειδικό φυλϊδιο STARTUP-

WEGWEISER NRW, κεντρικό πτυχό τησ οικονομικόσ πολιτικόσ του Κρατιδύου δεν εύναι 

μόνον η ανϊδειξη των ΄΄τοπικών κρυφών πρωταθλητών΄΄ αλλϊ και η ςυνεχόσ επϋκταςη 

προσ την κατεύθυνςη του ΄΄παγκόςμιου ηγϋτη΄΄ ςτην ψηφιακό οικονομύα. 
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Α. Σεχνολογικά Πάρκα 

 
Σα τεχνολογικά πάρκα άρχιςαν να αναπτφςςονται ιδιαίτερα  τισ δεκαετίεσ του 1980 και 

1990 με ςτόχο τθν υποςτιριξθ και ενκάρρυνςθ καινοτόμων και πρωτοποριακϊν 
επιχειριςεων προςφζροντασ υψθλισ ποιότθτασ υποδομζσ και πλιρωσ εξοπλιςμζνουσ 
εργαςτθριακοφσ χϊρουσ. υνικωσ τα τεχνολογικά πάρκα λειτουργοφν κοντά ςε 
Πανεπιςτιμια ι Ερευνθτικά Κζντρα.  

τόχοσ ενόσ επιςτθμονικοφ πάρκου είναι να ςυνδζςει τθν πανεπιςτθμιακι ζρευνα με τθ 
βιομθχανία και να δϊςει ϊκθςθ ςτθν υλοποίθςθ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων των 
νζων επιχειριςεων τεχνολογικισ κατεφκυνςθσ.  
Η καταγραφι ξεκινά από το ίδρυμα-μθτζρα τθν ADT - German Association of Innovation, 
Technology and Business Incubation Centers,  που λειτουργεί ςε Ομοςπονδιακό επίπεδο 
(Γερμανικι Ομοςπονδιακι Ζνωςθ τθσ καινοτομίασ, τθσ τεχνολογίασ και των κερμοκοιτίδων 
επιχειριςεων, κακϊσ και επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν πάρκων).  
http://www.adt-online.de 

Η ADT ιδρφκθκε το 1988 ςτο τότε Δυτικό Βερολίνο με πρωτοβουλία του πρϊτου κζντρου 

καινοτομίασ  ςτθ Γερμανία. Από τότε, ο αρικμόσ των Κζντρων Καινοτομίασ ζχει ςυνεχϊσ 

αυξθκεί μαηί με τον αρικμό των μελϊν τθσ ζνωςθσ - ιδιαίτερα ςε νζα ομοςπονδιακά 

κρατίδια μετά τθ γερμανικι επανζνωςθ. Μζχρι ςιμερα, θ ADT αποτελεί το μοναδικό 

γερμανικό ίδρυμα το οποίο ζχει ειδικευτεί ςτθν ζναρξθ, τθν υποςτιριξθ και τθν εποπτεία 

των επιχειριςεων start-ups με τθ μορφι οργανωμζνων Κζντρων Καινοτομίασ. 

B. Σεχνολογικά Πάρκα ςτη Βόρεια Ρηνανία Βεςτφαλία 
Για τθν πλθρζςτερθ κάλυψθ του ενδιαφερόμενων παρατίκεται το ακόλουκο link όπου ο 

ενδιαφερόμενοσ μεταφζρεται μζςω ενόσ διαδραςτικοφ χάρτθ ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα ενϊ 

του παρζχεται δυνατότθτα επιλογισ τεχνολογικϊν πάρκων και κζντρων ανάλογα με το 

αντικείμενο τουσ: 

http://www.germaninnovation.org/research-and-innovation/technology-parks-and-centers 

Ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα επίςθσ είναι θ ιςτοςελίδα τθσ ADT, όπου παρατίκενται μζλθ τθσ 

Γερμανικισ Ζνωςθσ Καινοτομίασ, Σεχνολογίασ και Θερμοκοιτίδων ςτθν περιοχι τθσ ΒΡΒ. 

http://www.adt-online.de/index.php?article_id=13&item_id=nw 

Σα ςθμαντικότερα τεχνολογικά πάρκα του Κρατιδίου είναι:  

 

1. Σεχνολογικό Πάρκο ςτο Dortmund  http://www.tzdo.de   

Εδϊ και πάνω από 20 χρόνια, το Σεχνολογικό Πάρκο ςτο Dortmund –(TechnologiePark 
Dortmund), ζχει αναγνωριςτεί ευρζωσ ωσ υψθλισ τεχνολογίασ χϊροσ για τεχνολογικά 
προςανατολιςμζνεσ επιχειριςεισ. ιμερα ςτο τεχνολογικό πάρκο λειτουργοφν  
περιςςότερεσ από 280 εταιρείεσ που απαςχολοφν προςωπικό άνω των 8.500 άτομων. Ζνασ 
ςθμαντικόσ λόγοσ που το Σεχνολογικό Πάρκο ςτο Ντόρτμουντ-TechnologieParkDortmund  
ζχει κακιερωκεί ωσ χϊροσ για τισ ανερχόμενεσ  νεοφυείσ επιχειριςεισ είναι θ γεωγραφικι 
εγγφτθτα με το πανεπιςτιμιο των εφαρμοςμζνων επιςτθμϊν και τα ερευνθτικά ινςτιτοφτα. 
Η υψθλι ςυγκζντρωςθ δραςτθριοτιτων όπωσ και οι ςυνζργειεσ που αναπτφςςονται μεταξφ 
των επιχειριςεων και των ιδρυμάτων είναι ζνασ επιπλζον πόλοσ ζλξθσ για τθν εγκατάςταςθ 
νζων εταιρειϊν ςτο Σεχνολογικό Πάρκο του Ντόρτμουντ.  

http://www.adt-online.de/
http://www.germaninnovation.org/research-and-innovation/technology-parks-and-centers
http://www.adt-online.de/index.php?article_id=13&item_id=nw
http://www.tzdo.de/
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Οι ακόλουκοι τομείσ υποςτθρίηονται ςτο τεχνολογικό πάρκο του Ντόρτμουντ: Βιοιατρικι 

Biomedizin , Ηλεκτρονικι (Ηλεκτρομαγνθτικι), Logistik, Σεχνολογία παραγωγισ νζων 

προϊόντων, Μικρο-νανοτεχνολογία, Σεχνολογία Πλθροφορικισ και 

Επικοινωνιϊν/Πολυμζςα, Σεχνολογία Περιβάλλοντοσ.  

2. Κέντρο Σεχνολογία και Startup επιχειρήςεων Κολωνίασ -

Rechtsrheinisches Technologie-und Gründerzentrum Κöln GmbH 

Σο Κζντρο τεχνολογίασ και νεοφυϊν επιχειριςεων τθσ Κολωνίασ είναι ζνα από τα 
κορυφαία τεχνολογικά ιδρφματα τθσ Γερμανίασ, με ςτόχο τθν υποςτιριξθ νζων start ups 
επιχειριςεων. Σα τελευταία τρία χρόνια υποςτιριξε επιτυχϊσ περίπου 170 
εταιρείεσ . http://www.rtz.de/en/home.html 

3.   Τπηρεςία περιφερειακήσ Ανάπτυξησ για την Σεχνολογία του Άαχεν  

Η Τπθρεςία περιφερειακισ Ανάπτυξθσ για τθν Σεχνολογία του Άαχεν ςυνδυάηει  τθν 
υψθλι τεχνολογία - με τα πανεπιςτθμιακά και ιδιωτικά ερευνθτικά κζντρα - και τθν 
παραγωγι τεχνογνωςίασ. Η AGIT προωκεί και αναπτφςςει τθν τεχνολογία ςτθν  περιφζρεια 
του Άαχεν και επικουρεί τισ διεκνείσ, εκνικζσ και τοπικζσ επιχειριςεισ.  
http://www.agit.de/en/technology-region-aachen/overview.html 

4. Internationale Technologie- und Service-Center Baesweiler- Διεθνέσ 
Κέντρο Σεχνολογίασ και Εξυπηρέτηςησ Baesweiler 

Από το 1990,οπότε και ιδρφκθκε υποςτθρίηει νεοειςερχόμενεσ ςτθ γερμανικι και 
διεκνι αγορά ξζνεσ και γερμανικζσ εταιρείεσ. Σο εν λόγω κζντρο παρζχει οργανωμζνο 
κζντρο υποςτιριξθσ επιχειριςεων με ευνοϊκοφσ όρουσ, επιχειριςεισ, οι οποίεσ μετά  από 3 
ζωσ 5 χρόνια κα μεταγκαταςτακοφν ςτθ γφρω περιοχι.  
http://www.its-center.de/ 
 

5. Life Science Center, Dusseldorf   http://www.lsc-dus.de   

To Κζντρο Life Science του Ντίςελντορφ είναι ζνα ςφγχρονο κζντρο τεχνολογίασ που 
παρζχει και υπθρεςίεσ κερμοκοιτίδασ ςε καινοτόμεσ επιχειριςεισ και αποτελεί ιδανικό 
περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ νζων και πρωτοποριακϊν ιδεϊν ςε ςυνεργαςία με τθν 
Τπθρεςία Καινοτομίασ και Επιςτθμϊν του Ντφςςελντορφ - DIWA GmbH (Düsseldorfer 
Innovations- und Wissenschaftsagentur) http://www.diwa-duesseldorf.de/, το CEDUS 
(Κζντρο Επιχειρθματικότθτασ του Ντίςελντορφ), το πανεπιςτιμιο Heinrich Heine, το Διμο 
του Ντίςελντορφ, το Δίκτυο Επιςτθμϊν του Ντφςςελντοφ LifeScienceNet 
http://www.lifescience-dus.de/pages/index.asp αλλά και άλλουσ εταίρουσ, επικουρεί start-
up επιχειριςεισ και νζουσ επιχειρθματίεσ.  Σο εν λόγω κζντρο διακζτει εκτεταμζνο δίκτυο 
ειδικϊν ςτουσ τομείσ οικονομίασ, ζρευνασ και ανάπτυξθσ και μεταφοράσ τεχνογνωςίασ, 
προκειμζνου να παρζχει διευκολφνςεισ ςτθν πρόςβαςθ ςε εργαςτιρια χωρίσ 
γραφειοκρατικά εμπόδια.  Σο Life Science διοικείται από τθν Grundstücksentwicklungs-
Gesellschaft Ντφςςελντορφ, κυγατρικι κατά 100% του τοπικοφ Διμου.  Επιπλζον παρζχει 
ευρφ φάςμα υπθρεςιϊν ςε start up επιχειριςεισ, ςυγκεκριμζνα υποςτθρίηει τθν ςφνδεςθ 
μεταξφ επιχειριςεων, επιςτιμθσ και χρθματοδότθςθσ και υποςτθρίηει όλα τα ςθμαντικά 
βιματα περαιτζρω ανάπτυξθσ των νεοφυϊν επιχειριςεων. υγκεκριμζνα παρζχει: 

 

http://www.rtz.de/en/home.html
http://www.agit.de/en/technology-region-aachen/overview.html
http://www.its-center.de/
http://www.lsc-dus.de/
http://www.diwa-duesseldorf.de/
http://www.lifescience-dus.de/pages/index.asp
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 Επαθέο κε ζπλεξγάηεο  από ην ρώξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηζηεκώλ 
 

 Δηεπθόιπλζε ζηελ πξόζβαζε ζηηο εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 
Νηίζειληνξθ 

 

 Επαθέο κε εκπεηξνγλώκνλεο από ην ρώξν ησλ ηξαπεδώλ, θνξνηερληθώλ θιπ 
 

 Παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζε ζέκαηα ρξεκαηνδόηεζεο  
 

 Οξγάλσζε εθδειώζεσλ (εκέξεο πιεξνθόξεζεο, νκάδεο εξγαζίαο, ζπκπόζηα θιπ) 
 

 Υπνζηήξημε start up επηρεηξήζεσλ από ηελ ζύιιεςε ηεο  αξρηθήο ηδέαο κέρξη ηελ 
πινπνίεζε θαη δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.  

6. Σechnologieförderung Münster GmbH - Κέντρο τεχνολογικήσ έρευνασ 

Μύνςτερ   

Η Σechnologieförderung Münster GmbH είναι ο ςθμαντικότεροσ φορζασ παροχισ 
πλθροφόρθςθσ για  κζματα τεχνολογίασ και καινοτομίασ ςτθν περιοχι του Münster. Αφορά 
νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ και εταιρείεσ, τεχνολογικοφ προςανατολιςμοφ και παρζχει 
υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικζσ, ενοικίαςθσ εμπορικϊν χϊρων, και διευκόλυνςθσ ςτο πλαίςιο 
δικτφωςθσ των νεοςυςτακειςϊν εταιρειϊν. 
http://www.technologiefoerderung-muenster.de/ 

7. Σεχνολογικό Πάρκο Paderborn    

To Σεχνολογικό Πάρκο Πάντερμπορν είναι από τα κορυφαία ςτθ Γερμανία.  Ο κλάδοσ 
τθσ πλθροφορικισ  αποτελείται από καινοτόμεσ νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ  και 
παγκόςμιουσ παίκτεσ και κατζχει το μεγαλφτερο μερίδιο των ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ςε όλθ τθ ΒΡΒ . 
http://www.technologiepark-paderborn.de/ 

 

8. Σεχνολογικό Κέντρο Ρουρ, Technology Center Ruhr  (TZR)  

 
Σο Σεχνολογικό Κζντρο Ρουρ ςτο Μπόχουμ Technology Center Ruhr (TZR)  και το Κζντρο 

Σεχνολογίασ και Νζων Επιχειριςεων ςτο Χάτιγκεν -) -Technology and New Business Center 
Hattingen (TGH), προςφζρουν δυνατότθτεσ ςτισ τεχνολογικά  προςανατολιςμζνεσ 
επιχειριςεισ, κακϊσ και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ. 
http://www.chip-zr.de/de/ 

9. Technologie-   Zentrum für   Oberflächentechnik-Κέντρο τεχνολογίασ Επιφανειών  
 

Η TZO GmbH ιδρφκθκε το 1997 με ςτόχο τθν υποςτιριξθ νεοςφςτατων εταιρειϊν  ςτον 
τομζα τθσ τεχνολογίασ επίςτρωςθσ τθσ επιφάνειασ ( επικάλυψθ ανκεκτικϊν υλικϊν, ταινίεσ 
διακόςμθςθσ, γυαλιά, πλαςτικά και κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα. 
http://www.tzo-gmbh.de/indexe.htm  

 
10. Σεχνολογικό Πάρκο Gruiten 

       To τεχνολογικό παρκο ςτο Gruiten βρίςκεται υπό καταςκευι.   
 

11.  The BioCampus Cologne 

Σο Bio Campus ςτθν  Κολωνία εξελίςςεται ςε ζναν καινοτόμο κόμβο και ζνα από τα 
μεγαλφτερα πάρκα βιοτεχνολογίασ ςτθ Γερμανία, όπου ζχουν εγκαταςτακεί  πολυάρικμεσ 

http://www.technologiefoerderung-muenster.de/
http://www.technologiepark-paderborn.de/
http://www.chip-zr.de/de/
http://www.tzo-gmbh.de/indexe.htm
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και  ανερχόμενεσ εταιρείεσ από τον τομζα των επιςτθμϊν τθσ ηωισ, από τθν ζναρξθ 
λειτουργίασ του το 2002. 
http://www.biocampuscologne.de/ 

 

12.  ST @ RT Hürth    

        Η ST @ RT Hürth προςφζρει ςε νζεσ επιχειριςεισ start-ups, με τεχνολογικό 
προςανατολιςμό  τισ βάςεισ για τθν ανάπτυξθ μιασ επιτυχθμζνθσ επιχείρθςθσ. 
http://www.start-huerth.com/site 

13. ΣECHNOPARK KAMEN GmbH   

        Ζχει  πιςτοποιθκεί ωσ κζντρο καινοτομίασ, τεχνολογίασ και κερμοκοιτίδα επιχειριςεων 
με εξαιρετικζσ ςυγκοινωνιακζσ ςυνδζςεισ για ίδρυςθ νζων  επιχειριςεων και τεχνολογικά  
προςανατολιςμζνων εταιρείων ςτο  Kamen. 
http://www.technopark-kamen.de/ 

 
14. Σεχνολογικό Κέντρο του Wuppertal  
Σο Σεχνολογικό Κζντρο του Wuppertal προςφζρει ςε νζεσ εταιρείεσ από όλουσ τουσ 

τομείσ τθσ τεχνολογίασ  ιδανικζσ ςυνκικεσ για τθν ίδρυςθ και ανάπτυξθ τουσ. 
http://www.w-tec.de/bueroraeume-in-wuppertal.php 
 

15. BIO SECURITY   

Σο Κζντρο Βιο-αςφάλειασ ςυνδζει τισ  επιχειριςεισ με τθν επιςτιμθ. Παρζχει ςε start-
ups και νζεσ επιχειριςεισ ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ, τθσ βιομθχανίασ τροφίμων, τθσ 
βιοτεχνολογίασ και των ςυναφϊν βιομθχανιϊν το βζλτιςτο περιβάλλον για τθν εφαρμογι 
και τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν ιδεϊν τουσ και κατάλλθλο  χϊρο για εκπόνθςθ 
ερευνθτικϊν προγραμμάτων. 
http://www.bio-security.de/ 

Γ. Άλλοι φορείσ ςτη ΒΡΒ 
α) Τπηρεςία Καινοτομίασ και Επιςτημών του Ντύςςελντορφ- DIWA GmbH (Düsseldorfer 

Innovations- und Wissenschaftsagentur) 

  

Η DIWA GmbH είναι θ υπθρεςία καινοτομίασ και επιςτθμϊν που δθμιουργικθκε 
από κοινοφ από το Πανεπιςτθμίο Heinrich Heine του Ντφςςελντορφ  και τθν τοπικι 
Κυβζρνθςθ του Κρατιδίου τθσ ΒΡ-Β. τόχοσ τθσ DIWA είναι να υποςτθρίξει  πρακτικά τθ 
μεταφορά τεχνολογίασ και γνϊςεων μεταξφ τθσ βιομθχανίασ και των επιςτθμϊν, κακϊσ και 
τα spin-offs από και προσ το Πανεπιςτιμιο. Οι καινοτόμεσ  ιδζεσ που λαμβάνονται ςτα 
ινςτιτοφτα  εντοπίηονται ζγκαιρα και ενκαρρφνεται θ εμπορικι ανάπτυξθ τουσ. Εάν είναι 
εφικτό γίνεται διαμεςολάβθςθ για τθ δθμιουργία ςτοχευμζνων ςυνεργαςιϊν μεταξφ τθσ 
ζρευνασ και τθσ βιομθχανίασ.Επίκεντρο των δραςτθριοτιτων τθσ είναι θ υποςτιριξθ  
νεοςφςτατων επιχειριςεων.  Η DIWA είναι μοναδικι από τθν άποψθ τθσ εταιρικισ ςχζςθσ 
και ςυνεργαςίασ  που ζχει αναπτυχκεί μεταξφ του Ντυςςελντορφ και του Πανεπιςτιμιου 
και κεωρείται πρωτοπόροσ ςτθ Βόρεια Ρθνανία-Βεςτφαλία.  
http://www.diwa-duesseldorf.de/ 

 
β) Κέντρο Επιχειρηματικότητασ του Ντύςςελντορφ -Center for Entrepreneurship 
Düsseldorf (CEDUS)   

Σο Κζντρο Επιχειρθματικότθτασ του Ντίςςελντορφ (CEDUS) είναι θ κεντρικι μονάδα 
του Πανεπιςτθμίου Heinrich Heine Universitat για όλα τα κζματα που αφοροφν τθν 
αυτοαπαςχόλθςθ αλλά και τθ δθμιουργία μιασ νεοφυοφσ επιχείρθςθσ.  

http://www.biocampuscologne.de/
http://www.start-huerth.com/site
http://www.technopark-kamen.de/
http://www.w-tec.de/bueroraeume-in-wuppertal.php
http://www.bio-security.de/
http://www.diwa-duesseldorf.de/
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http://www.cedus.hhu.de/  

 

γ) Δίκτυο Επιςτημών του Ντύςςελντοφ LifeScienceNet  

Σο δίκτυο παρζχει πλθροφόρθςθ ςε κζματα βιοτεχνολογίασ και επιςτθμϊν ηωισ 
ςτθν περιοχι του Ντφςςελντορφ. Μερικζσ από τισ πιο επιτυχθμζνεσ γερμανικζσ εταιρείεσ 
βιοτεχνολογίασ, όπωσ οι: Qiagen, Rhein Biotech, Dynavax Europe, Evotec και NewLab 
BioQuality, Charles River – ιδρφκθκαν ςτο Ντφςςελντορφ. Επίςθσ με άλλεσ εταιρείεσ όπωσ θ 
Bayer, θ Henkel, θ UCB, θ Medtronic, θ Janssen-Cilag, θ Johnson & Johnson, θ Monsanto και 
θ 3Μ Medica, μεγάλοι παίκτεσ ςτον τομζα τθσ φαρμακευτικισ και χθμικϊν προϊόντων  
εκπροςωποφνται επίςθσ ςτθν περιοχι του Ντφςςελντορφ. Σο δίκτυο LifeScienceNet 
βρίςκεται υπό τθν εποπτεία από κοινοφ τθσ Τπθρεςίασ Οικονομικισ Ανάπτυξθσ του Διμου 
του Ντφςςελντορφ,  του Εμπορικοφ και Βιομθχανικοφ Επιμελθτιριου, τθσ Τπθρεςίασ 
Επιςτθμϊν του Ντίςελντορφ και του Life Science Center. τόχοσ  είναι να φζρει ςε επαφι 
αντιπροςϊπουσ επιχειριςεων των επιςτιμων τθσ ηωισ, με τθ βιομθχανία, τουσ επενδυτζσ, 
κακϊσ και επιςτθμόνων από ιδρφματα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και των ερευνθτικϊν 
ινςτιτοφτων τθσ περιοχισ. 
 http://www.lifescience-dus.de/pages/e_index.asp 

Δ. Χρηματοδότηςη νεοςύςτατων εταιρειών τεχνολογικήσ 

κατεύθυνςησ ςτην ΒΡΒ 
τθν περιοχι του Ντίςελντορφ υπάρχει θ δυνατότθτα  ενίςχυςθσ των νεοςφςτατων 
εταιρειϊν τεχνολογικισ κατεφκυνςθσ με επιχειρθματικά κεφάλαια. υγκεκριμζνα 
παρατίκενται κατωτζρω φορείσ  από όπου δυνατόν να δοκεί οικονομικι ενίςχυςθ ςε 
νεοφυείσ επιχειριςεισ:  

1. NRW.BANK Business Angels Initiative – win  

Η πρωτοβουλία αυτι τθσ NRW.BANK μεςολαβεί μεταξφ ιδιωτικϊν κεφαλαίων και 
καινοτόμων εταιρειϊν. Σο προσ διάκεςθν κεφάλαιο προζρχεται κυρίωσ από 
επιτυχθμζνουσ επιχειρθματίεσ, διευκυντικά ςτελζχθ και επαγγελματίεσ οι οποίοι 
επενδφουν ωσ επιχειρθματικοί αγγζλοι ςε νζεσ και πολλά υποςχόμενεσ εταιρείεσ.  

2.NRW. Bank  Seed Fonds 

       Σο ταμείο αυτό ξεκίνθςε με αρχικό κεφάλαιο ςυνολικά € 30 εκ. ςτα τζλθ του 2005. Από 
το ταμείο αυτό λαμβάνουν κεφάλαιο ζωσ 500.000 € επιχειριςεισ τθσ ΒΡΒ, ςε κλάδουσ 
υψθλισ τεχνολογίασ.  

http://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/NRWBANKSeed-
Fonds/15220/nrwbankproduktdetail.html 

3. BIO NRW Business Angels 

Σο δικτφο επιχειρθματικϊν αγγζλων Βιοτεχνολογίασ ςτθ Βόρεια Ρθνανία-Βεςτφαλία  
υποςτρθρίηει  νεοφυείσ επιχειριςεισ είτε από το Πανεπιςτιμιο , είτε και διεκνείσ εταιρείεσ 
βιοτεχνολογίασ που επικυμοφν να εγκαταςτακοφν ςτθ Βόρεια Ρθνανία-Βεςτφαλία. Εκτόσ 
από τθ χρθματοδότθςθ θ BIO.NRW επίςθσ χρθματοδοτεί υφιςτάμενεσ εταιρείεσ 
βιοτεχνολογίασ ςτο επόμενο ςτάδιο τθσ ανάπτυξθσ τουσ .  
www.bio.nrw.de/business_angels 

 

4. Sirius EcoTechFonds Dusseldorf 

Ιδρφκθκε τον Ιοφλιο του 2009 το Sirius  EcoTech Fonds Ντφςςελντορφ, και επενδφει ςε 
καινοτόμεσ, υψθλισ τεχνολογίασ εταιρείεσ που παρζχουν εμπορεφςιμα και οικονομικά 
ελκυςτικά προϊόντα ςτον τομζα των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ. 

http://www.cedus.hhu.de/
http://www.lifescience-dus.de/pages/e_index.asp
http://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/NRWBANKSeed-Fonds/15220/nrwbankproduktdetail.html
http://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/NRWBANKSeed-Fonds/15220/nrwbankproduktdetail.html
http://www.bio.nrw.de/business_angels
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http://www.sirius-venture.com/de/fonds/ecotech/fonds/profil/index.html 
 

5. HHU Pre-Seed Gründerfonds 

Με τθ ςφςταςθ του  ταμείου Pre-Seed Gründerfonds, το Πανεπιςτιμιο Heinrich 
Heine του Ντφςςελντορφ επιδιϊκει και ζχει ωσ ςτόχο τθν προϊκθςθ καινοτόμων spin-offs 
από το Πανεπιςτιμιο  ςτο ςτάδιο πριν από τθ δθμιουργία τθσ επιχείρθςθσ και τθν 
υποςτιριξθ εν δυνάμει επιχειρθματιϊν ςτθν υλοποίθςθ των επιχειρθματικϊν τουσ ιδεϊν.  
www.cedus.hhu.de/finanzierung/hhu-pre-seed-gruenderfonds.html 

Ε. Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων ςτο κρατίδιο τησ ΒΡΒ 
 

1.BAND Business Angels Netzwerk Deutschland e.V. 
Σο δίκτυο Επιχειρθματικοί Άγγελοι Netzwerk Deutschland e.V. (BAND) ζχει αναλάβει 

τθ διαχείρθςθ του κεςμοφ των Business Angels ςτθ Γερμανία. Η Ζνωςθ υποςτθρίηει τθν 
ανταλλαγι ιδεϊν και τθν ανάπτυξθ  ςυνεργαςιϊν.  Η Ζνωςθ ιδρφκθκε το 1998 και από το 
2001 με ζδρα το Essen είναι ο αναγνωριςμζνοσ οργανιςμόσ- ομπρζλα των γερμανικϊν 
επιχειρθματικϊν αγγζλων και των δικτφων τουσ. (Ο κεςμόσ των «Business Angels (BA)», 
αποδίδεται ςτα ελλθνικά ωσ «Επιχειρθματικοί Άγγελοι», και ςθμαίνει ουςιαςτικά τθ 
δθμιουργία και ανάπτυξθ ςυνεργειϊν και ςυνεργαςιϊν μεταξφ επενδυτϊν με μικρζσ- 
νεοςυςτακείςεσ επιχειριςεισ). 

http://www.business-angels.de/  

 

Παρατίκενται κατωτζρω Δίκτυα Β.Α. ςτα κρατίδια τθσ Βόρειασ Ρθνανίασ Βεςτφαλίασ, 
ααρλάνδθσ και Ρθνανίασ-Παλατινάτου, ευκφνθσ του Γρ. ΟΕΤ Ντφςςελντορφ . 

Business Angels Agentur Ruhr e.V.(BAAR) 
Martin Strübing 

Semperstraße 51, 45138 Essen 

Tel.: +49 (0) 201 894 153 34 

Fax: +49 (0) 201 894 153 10 

struebing@baar-ev.de 

www.baar-ev.de 

Βusiness Angels FrankfurtRheinMain e.V. 
Frank Müller 

Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 (0) 692 197 159 1 

Fax: +49 (0) 692 197 359 1 

info@ba-frm.de 

www.ba-frm.de 

Business Angels Netzwerk Saarland 
Dr. Mathias Hafner 

Franz-Josef-Röder-Str. 9, 66119 Saarbrücken 

Tel.: +49 (0) 681 952 0 300 

http://www.sirius-venture.com/de/fonds/ecotech/fonds/profil/index.html
http://www.cedus.hhu.de/finanzierung/hhu-pre-seed-gruenderfonds.html
http://www.business-angels.de/
mailto:struebing@baar-ev.de
http://www.baar-ev.de/
mailto:info@ba-frm.de
http://www.ba-frm.de/
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business-angels@saarland.ihk.de 

www.business-angels-saarland.de 

Business Angels Rheinland-Pfalz e.V. 
Mischa Jung 

c/o Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH (ISB) 

Holzhofstraße 4, 55116 Mainz 

Tel.: +49 (0) 613 161 721 476 

info@business-angels-rlp.de 

www.business-angels-rlp.de 

euBAn euregionales Business Angels netzwerk 
Havva Coskun 

c/o AGIT mbH 

TZ am Europaplatz Dennewartsstr. 25 - 27, 52068 Aachen 

Tel.: +49 (0) 241 963 102 6 

Fax: +49 (0) 241 963 103 3 

h.coskun@agit.de 

www.euban.net 

FGF Förderkreis Gründungs-Forschung e.V. 
Ulrich Knaup 

Ludwig-Erhard-Platz 1-3, 53179 Bonn 

Tel.: +49 (0) 2 289 107 749 

info@fgf-ev.de 

www.fgf-ev.de 

Forum KIEDRICH GmbH 
Heilgard Sinapius 

Biebricher Allee 22, 65187 Wiesbaden 

Tel.: +49 (0) 611 505 88 45 

Fax: +49 (0) 611 505 88 46 

info@forum-kiedrich.de 

www.forum-kiedrich.de 

FUNDSTERS AG 
Markus Brütsch 

Rudolf-Diesel-Straße 11, 40670 Meerbusch 

Tel.: +49 (0) 2159 91 53 30 

Fax: +49 (0) 2159 91 53 29 

info@fundsters.de 

www.fundsters.de 

mailto:business-angels@saarland.ihk.de
http://www.business-angels-saarland.de/
mailto:info@business-angels-rlp.de
http://www.business-angels-rlp.de/
mailto:h.coskun@agit.de
http://www.euban.net/
mailto:info@fgf-ev.de
http://www.fgf-ev.de/
mailto:info@forum-kiedrich.de
http://www.forum-kiedrich.de/
mailto:info@fundsters.de
http://www.fundsters.de/
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High-Tech Gründerfonds Management GmbH 
Schlegelstraße 2, 53113 Bonn 

Tel.: +49 (0) 228 82 300 100 

Fax: +49 (0) 228 82 300 050 

info@high-tech-gruenderfonds.de 

www.high-tech-gruenderfonds.de 

KfW Mittelstandsbank 
Ludwig-Erhard-Platz 1, 53179 Bonn 

Tel.: +49 (0) 228 831 78 11 

Fax: +49 (0) 228 831 74 93 

www.kfw.de 

Osborne Clarke 
Innere Kanalstr. 15, 50823 Köln 

Tel.: +49 (0) 22 151 084 000 

Fax: +49 (0) 22 151 084 005 

info@osborneclarke.de 

www.osborneclarke.de 

Rotonda Business Angels e.V. 
Oliver Gross 

Pantaleonswall 27, 50676 Köln 

Tel.: +49 (0) 221 99 77 507 

Fax: +49 (0) 221 99 77 555  

startups@rotondabusinessangels.de 

www.rotondabusinessangels.de 

win NRW.BANK Business Angels Initiative 
Torsten Klink 

Kavalleriestr. 22, 40213 Düsseldorf 

Tel.: +49 (0) 211 917 417 126 

torsten.klink@nrwbank.de 

www.win-nrw.de 

Σ. Χρηματοδότηςη 
 Οι δυνατότθτεσ για χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ ςτθ Γερμανία είναι πολλζσ και 
προερχόμενεσ από διαφορετικοφσ φορείσ. Εκτόσ από τισ μεγάλεσ οργανϊςεισ, όπωσ το 
Γερμανικό Κδρυμα Ερευνϊν (DFG) και τθ Γερμανικι Τπθρεςία Ακαδθμαϊκϊν Ανταλλαγϊν 
(DAAD), υποςτιριξθ παρζχουν και ιδρφματα, όπωσ το Alexander  von  Humboldt ι το 
Κδρυμα τθσ Volkswagen. Η χρθματοδότθςθ παρζχεται επίςθσ από πανεπιςτιμια και 
ερευνθτικά ιδρφματα.  

Τπάρχουν διάφορεσ οργανϊςεισ ςτθ Γερμανία που χρθματοδοτοφν ερευνθτικά 
ζργα και ζργα μεμονωμζνων ερευνθτϊν. Ο μεγαλφτεροσ οργανιςμόσ που παρζχει 
χρθματοδοτικι υποςτιριξθ ςε  ιδιϊτεσ είναι το Γερμανικό Κδρυμα Ερευνϊν (DFG) και θ 

mailto:info@high-tech-gruenderfonds.de
http://www.high-tech-gruenderfonds.de/
http://www.kfw.de/
mailto:info@osborneclarke.de
http://www.osborneclarke.de/
mailto:startups@rotondabusinessangels.de
http://www.rotondabusinessangels.de/
mailto:torsten.klink@nrwbank.de
http://www.win-nrw.de/
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Γερμανικι Τπθρεςία Ακαδθμαϊκϊν Ανταλλαγϊν (DAAD). Ωςτόςο, ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ  
ιδρυμάτων ζχει ωσ ςτόχο τθν υποςτιριξθ τθσ ζρευνασ και των νζων ερευνθτϊν. 
 
Όταν πρόκειται για τθν υποςτιριξθ και  χρθματοδότθςθ ερευνθτικϊν ζργων, τότε μθ-
πανεπιςτθμιακά ερευνθτικά ιδρφματα αλλά και θ βιομθχανία παίηουν  ςθμαντικό ρόλο ςε 
ςυνεργαςία με τθν DFG, το μεγαλφτερο ερευνθτικό χρθματοδότθ τθσ Γερμανίασ. Βαςικά 
υποςτθρίηουν νζουσ ερευνθτζσ μζςω προςφοράσ εργαςίασ ι παροχισ υποτροφιϊν. 

       Κατωτζρω παρζχονται πλθροφορίεσ κακϊσ και τα ςχετικά λινκσ ςε ςχζςθ με 
οργανιςμοφσ χρθματοδότθςθσ,   βάςεισ δεδομζνων και  προγράμματα χρθματοδότθςθσ: 
 

1. Χρηματοδοτικοί Οργανιςμοί Σοπικοι, Ομοςπονδιακοί & Τπερεθνικοί  

 

Ομοςπονδιακό Επύπεδο 
 

Α. German Research Foundation   http://www.dfg.de/ 
Σο Κζντρο Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Γερμανίασ (German Center for Research and 
Innovation) δίνει τθ δυνατότθτα επιλογισ των επενδυτικϊν προγραμμάτων ανάλογα με το 
επίπεδο εκπαίδευςθσ (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό κλπ) 
http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-organisations/ 

Για προπτστιακούς φοιτητές Undergraduates, 

Για Μεταπτστιακούς και Υπουήφιοσς Διδάκτορες Graduates and Doctoral Students 

Για Μεταδιδακτορικούς φοιτητές  Postdocs 

Για Ακαδημαϊκούς και Ερεσνητές Faculty and Researchers.  

 
Β. Alexander von Humboldt Foundation   
http://www.humboldt-foundation.de/web/home.html 
Σο Κδρυμα Alexander von Humboldt  προωκεί ερευνθτικζσ ςυνεργαςίεσ μεταξφ ξζνων και 
Γερμανϊν Ερευνθτϊν. Απονζμει πάνω από 700 βραβεία για ζρευνα, υποτροφίεσ και 
επιδοτιςεισ κάκε χρόνο.  
 
Γ. German Academic Exchange Service (DAAD)  
Γερμανική Υπηρεςία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών  
Η DAAD κεωρείται ο μεγαλφτεροσ οργανιςμόσ χρθματοδότθςθσ του κόςμου για τθ διεκνι 
ανταλλαγι φοιτθτϊν και ερευνθτϊν. https://www.daad.de/de/  
 
Δ. German Research Foundation (DFG)   
Σο Γερμανικό Κδρυμα Ερευνϊν (DFG) είναι ο μεγαλφτεροσ οργανιςμόσ χρθματοδότθςθσ τθσ 
ζρευνασ ςτθ Γερμανία. Τποςτθρίηει τθν ζρευνα ςτον τομζα τθσ ανϊτερθσ εκπαίδευςθσ, 
αλλά και ςε δθμόςια ερευνθτικά ιδρφματα.   

http://www.dfg.de/en/dfg_profile/head_office/index.jsp  
 

Ε. German Federation of Industrial Research Associations (AiF)    
Η Γερμανικι Ομοςπονδία Ενϊςεων  Βιομθχανικισ Ζρευνασ (ΟΕΕ) προςφζρει διάφορεσ 

ευκαιρίεσ για τθ χρθματοδότθςθ ερευνθτικϊν ζργων. 
http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-organisations/industrial-
research-associations-aif.html  

 

http://www.dfg.de/
http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-organisations/
http://www.germaninnovation.org/resources/undergraduates
http://www.germaninnovation.org/resources/graduates-and-doctoral-students
http://www.germaninnovation.org/resources/postdocs
http://www.germaninnovation.org/resources/faculty-and-researchers
http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-organisations/alexander-von-humboldt-foundation.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/home.html
http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-organisations/german-academic-exchange-service-daad.html
https://www.daad.de/de/
http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-organisations/german-research-foundation-dfg.html
http://www.dfg.de/en/dfg_profile/head_office/index.jsp
http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-organisations/industrial-research-associations-aif.html
http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-organisations/industrial-research-associations-aif.html
http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-organisations/industrial-research-associations-aif.html
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Τπερεθνικού Οργανιςμού – Ευρωπαικό Ενωςη     

Η ΕΕ χρθματοδοτεί τθν ζρευνα με ποικίλουσ τρόπουσ μζςω του προγράμματοσ 
Ορίηοντεσ 2020, το πρόγραμμα -πλαίςιο για τθν ζρευνα και τθν καινοτομία. Σα μζτρα αυτά 
δεν περιλαμβάνουν μόνο υποςτιριξθ για τθ βαςικι και τθν εφαρμοςμζνθ ζρευνα, αλλά και 
χρθματοδοτικά προγράμματα για τθ ςυνεργαςία και τθν ανταλλαγι ςτθν ανϊτερθ 
εκπαίδευςθ.http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-
organisations/european-union.html 

Εταιρεύεσ 

Περιςςότερα από τα δφο τρίτα των ετιςιων πόρων που επενδφονται ςτθν ζρευνα 
προζρχονται από τθ βιομθχανία. Είτε οι ίδιεσ οι εταιρείεσ διενεργοφν αυτόνομθ ζρευνα είτε 
ςυνεργάηονται με άλλουσ ερευνθτζσ . Οι Ερευνθτζσ υποςτθρίηονται όχι μόνο μζςω παροχισ 
κζςεων εργαςίασ, αλλά και με υποτροφίεσ και βραβεία από εταιρικά ιδρφματα. 
http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-
organisations/companies.html 

Σοπικϋσ κυβερνόςεισ 

Σο κράτοσ και οι τοπικζσ κυβερνιςεισ είναι οι βαςικοί χορθγοί τθσ ζρευνασ ςτθ Γερμανία, 
παράλλθλα με τθ βιομθχανία. Πολλά Ομοςπονδιακά Τπουργεία υποςτθρίηουν 
ςυγκεκριμζνα ερευνθτικά ζργα. http://www.research-in-germany.org/en/research-
funding/funding-organisations/federal-and-state-governments.html 

Ιδρύματα 

Δθμόςια και ιδιωτικά ιδρφματα επιτρζπουν τθν ζρευνα μζςω ςχετικισ νομοκεςίασ για  
χρθματοδότθςθ. Σο φάςμα των διαφόρων ιδρυμάτων είναι πολφ μεγάλο. Πολλοί από 
αυτοφσ ςυγκεκριμζνα ζχουν ωσ ςτόχο τθν προϊκθςθ νζων ταλζντων:  
http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-
organisations/foundations.html 

Αναφζρονται χαρακτθριςτικά : 

Robert Bosch Stiftung,  

 Volkswagen Foundation, 

 Deutsche Bundesstiftung Umwelt,  

 Klaus Tschira Stiftung,  

 Bertelsmann Stiftung 

 German Foundation for Peace Research  

Τποτροφύα Stipendium Plus                         

Δεκατρείσ οργανιςμοί  που λειτουργοφν ςε εκνικό επίπεδο ζχουν ενωκεί, προκειμζνου να 
δθμιουργιςουν τθν υποτροφία Plus -StipendiumPlus υπό τθν αιγίδα του Ομοςπονδιακοφ 
Τπουργείου Παιδείασ και Ζρευνασ. Τποςτθρίηουν  προπτυχιακοφσ και διδακτορικοφσ 

φοιτθτζσ. www.stipendiumplus.de 

http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-organisations/european-union.html
http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-organisations/european-union.html
http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-organisations/companies.html
http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-organisations/companies.html
http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-organisations/federal-and-state-governments.html
http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-organisations/federal-and-state-governments.html
http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-organisations/foundations.html
http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-organisations/foundations.html
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/index.asp
http://www.volkswagenstiftung.de/nc/en.html
https://www.dbu.de/359.html
http://www.klaus-tschira-stiftung.de/
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-FCC09F8C-3BAC231E/bst_engl/hs.xsl/index.html
http://www.bundesstiftung-friedensforschung.de/index.php/english
http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-organisations/organisations-for-the-promotion-of-young-talent.html
http://www.stipendiumplus.de/startseite.html
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2. Χρηματοδότηςη από Ερευνητικούσ οργανιςμούσ 

Μθ-πανεπιςτθμιακά ερευνθτικά ιδρφματα δραςτθριοποιοφνται για τθν προϊκθςθ 
ταλζντων. Ειδικότερα, ζτςι ϊςτε να υποςτθρίξουν τουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ και 
μεταδιδακτορικοφσ ερευνθτζσ με υποτροφίεσ: 

 http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-
organisations/funding-by-research-organisations.html  

3. Βάςεισ Δεδομένων για περιςςότερεσ πληροφορίεσ 

  http://www.euraxess.de/portal/funding_database_in.html 

    http://www.fraunhofer.de/en/.html 

   http://www.helmholtz.de/en/home 

     http://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/home/ 

 http://www.mpg.de/en 

   http://www.akademienunion.de/index.php?id=5 

 

4. Βραβεία και διακρίςεισ για Μεταδιδάκτορεσ και νέουσ ερευνητέσ 

 Η Ακαδθμία Επιςτθμϊν του Βερολίνου-Βραδενβοφργου Berlin-Brandenburg 
Academy of Sciences and Humanities  ζχει κεςπίςει το βραβείο  Engineering Science 
Prize of the Academy  για νζουσ μθχανικοφσ ι επιςτιμονεσ που εργάηονται ςτον 
τομζα ζρευνασ ι βιομθχανίασ.  

 Η Ακαδθμία Göttingen Academy of Sciences and Humanities ζχει κεςπίςει το 
Ακαδθμαϊκό βραβείο για νζουσ επιςτιμονεσ  Academy Prize for Young Researchers 
ςτουσ τομείσ βιολογίασ, χθμείασ και φυςικισ. 

 Η Βαυαρικι Ακαδθμία Επιςτθμϊν και Ανκρωπιςτικϊν πουδϊν Bavarian Academy 
of Sciences and Humanities απονζμει το Ακαδθμαϊκό βραβείο Karl Thiemig-Stiftung 
για Νζουσ Επιςτιμονεσ Academy’s Prize of the Karl Thiemig-Stiftung for the 
Promotion of Young Scientists. 

 Η Ζνωςθ Φίλων και Τποςτθρικτϊν τθσ Ακαδθμίασ Επιςτθμϊν τθσ αξωνίασ Saxon 
Academy of Sciences ζχει κεςπίςει το βραβείο  Young Scholars Prize. 

 Η Ακαδθμία Επιςτθμϊν και Λογοτεχνίασ ςτο Μάιντσ The Academy of Sciences and 
Literature in Mainz  ζχει κεςπίςει το ετιςιο βραβείο Förderpreis Biodiversität  ςε 
ερευνθτι που ζχει παράγει ζργο ςτον τομζα ζρευνασ τθσ βιοτεχνολογίασ.  

 Η Ακαδθμία Ανκρωπιςτικϊν πουδϊν, Επιςτθμϊν και Σεχνϊν τθσ ΒΡΒ North Rhine-
Westphalian Academy of Sciences, Humanities and the Arts ζχει κεςπίςει το 
βραβείο Karl Arnold Prize ςε νζουσ επιςτιμονεσ, μουςικοφσ και καλλιτζχνεσ.   

http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-organisations/funding-by-research-organisations.html
http://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-organisations/funding-by-research-organisations.html
http://www.euraxess.de/portal/funding_database_in.html
http://www.akademienunion.de/index.php?id=5
http://www.bbaw.de/en/
http://www.bbaw.de/en/
http://www.bbaw.de/en/academy/awards/prizes/engineering-science-prize-of-the-academy
http://www.bbaw.de/en/academy/awards/prizes/engineering-science-prize-of-the-academy
http://adw-goe.de/en/home/
http://adw-goe.de/en/awards/categories/preise-fuer-biologie-fuer-chemie-und-fuer-physik/
http://www.badw.de/englisch/index.html
http://www.badw.de/englisch/index.html
http://www.badw.de/akademie/preise/preistraeger_thiemig.html
http://www.badw.de/akademie/preise/preistraeger_thiemig.html
http://www.saw-leipzig.de/en/welcome?set_language=en
http://www.saw-leipzig.de/en/welcome?set_language=en
http://www.saw-leipzig.de/de/foerderverein/nachwuchsfoerderpreis
http://www.adwmainz.de/startseite.html
http://www.adwmainz.de/startseite.html
http://www.adwmainz.de/foerderpreis-biodiversitaet.html
http://www.awk.nrw.de/
http://www.awk.nrw.de/
http://www.awk.nrw.de/akademie/preise-der-akademie/karl-arnold-preis.html
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5. Βραβεία και διακρίςεισ για Ερευνητέσ 

Οι Ακαδθμίεσ επίςθσ τιμοφν καταξιωμζνουσ ερευνθτζσ για το ζργο τουσ. 
Ακαδθμαϊκά ιδρφματα  απονζμουν βραβεία για εξαιρετικζσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ ςτισ πιο 
ποικίλεσ κεματικζσ περιοχζσ. 
Παρατίκενται κατωτζρω παραδείγματα βραβείων:  

 Σο βραβείο  Academy Prize τθσ Ακαδθμίασ Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν Βερολίνου-
Βραδεμβοφργου Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities  φψουσ 
50,000 Ευρϊ ζχει πολλζσ φορζσ απονεμθκεί ςε διεκνείσ πανεπιςτθμιακοφσ. 

 Σο Gauss Professorship τθσ Ακαδθμίασ Επιςτθμϊν και Ανκρωπιςτικϊν πουδϊν 
Gottingen  Göttingen Academy of Sciences and Humanities παρζχει τθ δυνατότθτα 
ςε πανεπιςτθμιακοφσ εκτόσ Γερμανίασ –κυρίωσ αςτρονόμουσ, γεωφυςικοφσ, 
μακθματικοφσ και φυςικοφσ να πραγματοποιιςουν ζρευνα ςτο Göttingen. 

 Κάκε δφο χρόνια, θ Ακαδθμία Επιςτθμϊν ςτο Αμβοφργο the Academy of Sciences 
and Humanities in Hamburg απονζμει το  χρθματικό βραβείο Hamburg Science 
Award,  φψουσ 100,000 €.  

Η. Start ups- νεοφυείσ επιχειρήςεισ 

Γερμανικόσ  ύνδεςμο Startups – Bundesverband Deutsche Startups e.V. 

τθ Γερμανία οι νεοφυείσ επιχειριςεισ επιχειριςεισ είναι οργανωμζνεσ ςτο Γερμανικό 

φνδεςμο Startups – Bundesverband Deutsche Startups e.V. Αναλυτικόσ κατάλογοσ των 

οποίων δφναται να αναηθτθκεί ςτθν ακόλουκθ ιςτοςελίδα:  

https://deutschestartups.org/mitglieder/  

1. Δυνατότητεσ Χρηματοδότηςησ  Start ups ςτη Γερμανία 

Παροχό ςυμβουλευτικών υπηρεςιών 

Σα κριτιρια για κάκε πρόγραμμα διαφζρουν από κρατίδιο ςε κρατίδιο. Περιφερειακζσ 

τράπεηεσ και εμπορικά επιμελθτιρια παρζχουν ςυνικωσ ενθμζρωςθ και πλθροφοριακό 

υλικό ςτισ ιςτοςελίδεσ τουσ. Μπορεί επίςθσ να απευκυνκεί κανείσ ςτο ςφςτθμα  

Gründercoaching Deutschland, που αφορά τθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν από 

τθν τράπεηα KfW. Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ δφναται να αναηθτθκοφν ςτθν κατωτζρω 

ιςτοςελίδα:https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-

Erweitern/Finanzierungsangebote/Gr%C3%BCndercoaching-Deutschland-%28GCD%29/#  

Όςοι ζχουν ιδθ κάνει τα πρϊτα βιματα και ζχουν ιδρφςει τθν εταιρεία τουσ,  

μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν μζςω του 

προγράμματοσ Gründercoaching Deutschland, το οποίο προςφζρει γενναιόδωρεσ 

επιδοτιςεισ (που καλφπτουν μζχρι και ποςοςτό 90% τθσ αρχικισ επζνδυςθσ). Η αίτθςι κα 

πρζπει να γίνει μζςω του τοπικοφ Εμπορικοφ/Βιομθχανικοφ Επιμελθτιριου (IHK) ι του 

αντιςτοίχου Handwerkskammer (Βιοτεχνικοφ Επιμελθτθρίου).   

Startup grants 

Αν μια εταιρεία πλθρεί όλα τα απαραίτθτα κριτιρια, μπορεί να υποβάλει αίτθςθ ςτον 
Οργανιςμό Απαςχόλθςθσ για Gründungszuschuss (start up-επιχοριγθςθ εκκίνθςθσ).  

http://www.bbaw.de/die-akademie/auszeichnungen/preise/akademiepreis
http://www.bbaw.de/en/
http://adw-goe.de/en/awards/categories/gauss-professur/
http://adw-goe.de/en/home/
http://www.awhamburg.de/en.html
http://www.awhamburg.de/en.html
http://www.awhamburg.de/en/preise/hamburg-science-award.html
http://www.awhamburg.de/en/preise/hamburg-science-award.html
https://deutschestartups.org/mitglieder/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Erweitern/Finanzierungsangebote/Gr%C3%BCndercoaching-Deutschland-%28GCD%29/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Erweitern/Finanzierungsangebote/Gr%C3%BCndercoaching-Deutschland-%28GCD%29/
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Startup loans-Δάνεια  επιχειρηματικήσ εκκίνηςησ 

Για όςουσ δεν ζχουν το δικαίωμα να λάβουν κάποια επιχοριγθςθ, τα δάνεια εκκίνθςθσ 

είναι θ επόμενθ καλφτερθ επιλογι. Χαμθλότοκα δάνεια είναι δυνατά τόςο από τθν 

Ομοςπονδιακι Σράπεηα KfW όςο και από περιφερειακζσ κρατικζσ τράπεηεσ. Αναλυτικζσ 

πλθροφορίεσ δφναται να αναηθτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα:  

http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/foerderrecherche.html 

High – Tech - Gründerfonds HTGF   

Από το 2005 θ High-Tech Gründerfonds (HTGF) http://www.high-tech-

gruenderfonds.de/ ζχει χρθματοδοτιςει νεοφυείσ επιχειριςεισ τεχνολογίασ (start ups) με 

ευνοϊκοφσ όρουσ, ενϊ παράλλθλά παρζχει υποςτιριξθ μζςω ενόσ ιςχυροφ δικτφου 

γνωριμιϊν και επιχειρθματικϊν επαφϊν. Η High-Tech Gründerfonds επενδφει πρωτίςτωσ ςε 

εταιρείεσ που βρίςκονται ςτο ξεκίνθμα τουσ ςτουσ τομείσ: επιςτθμϊν τθσ ηωισ, επιςτθμϊν 

νζων υλικϊν, κακϊσ και τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν.  Περίπου 400 επιχειριςεισ υψθλισ 

τεχνολογίασ ζχουν χρθματοδοτθκεί με επιτυχία από το 2005. Περίπου 576 εκ. € 

προζρχονται από ιδίουσ πόρουσ  (HTGF Ι και ΙΙ ), ενϊ μζχρι ςτιγμισ, περιςςότερα από 780 

εκατ € επιπλζον κεφάλαιο ζχουν τεκεί προσ διάκεςθ ςε διαδοχικοφσ γφρουσ 

χρθματοδότθςθσ.  Παρζχεται από τον οργανιςμό αρχικι χρθματοδότθςθ ζωσ 500.000 ευρϊ, 

και δυνατότθτα απόκτθςθσ ποςοςτοφ 15% τθσ ονομαςτικισ μετοχισ τθσ εταιρίασ. Η High-

Tech Gründerfonds διατθρει αποκεματικό επιπλζον 1,5 εκ ευρϊ για παρακολοφκθςθ 

ςχετικά με τθν πορεία τθσ  χρθματοδότθςθσ. Σο δάνειο ζχει ςυνολικι διάρκεια 7 ζτθ. Σα 

τοκοχρεωλφςια (ςιμερα 10%) για το δάνειο μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ δφνανται να 

μεταφερκοφν χρονικά ζωσ και 4 χρόνια προκειμζνου να διατθρθκεί θ ρευςτότθτα τθσ 

επιχείρθςθσ. Η ςυμβολι τθσ εταιρείασ ςτθ χρθματοδότθςθ πρζπει να αγγίηει το 20% (10% 

για κρατίδια τθσ πρϊθν Ανατολικισ Γερμανίασ ςυμπεριλαμβανομζνου και του Βερολίνου) 

του ποςοφ τθσ επζνδυςθσ. Σο ιμιςυ του ποςοφ αυτοφ μπορεί να προζρχεται από επενδυτζσ 

(business angels, περιφερειακά ταμεία, δθμόςιουσ και ιδιϊτεσ επενδυτζσ). Οςον αφορά τα 

κεφάλαια εκκίνθςθσ τθσ νεοφυοφσ επιχείρθςθσ καλοφνται και άλλοι επενδυτζσ, να 

παρζχουν πρόςκετα κεφάλαια για τθ χρθματοδότθςθ. ε περίπτωςθ υψθλότερων 

κεφαλαιακϊν απαιτιςεων, γίνονται προςπάκειεσ για αναηιτθςθ περαιτζρω λφςεων. Σα 

υψθλότερα επίπεδα χρθματοδότθςθσ δυνατόν να επιτευχκοφν με τθ χριςθ των 

επιδοτιςεων  ι και από ςυμπλθρωματικοφσ επενδυτζσ.  

Η παρατεθεύςα ανωτϋρω ϋρευνα βεβαύωσ και δεν διεκδικεύ δϊφνεσ πληρότητασ 

ςε ϋνα ςυνεχώσ εξελιςςόμενο τεχνολογικό περιβϊλλον. Μπορεύ όμωσ να αποτελϋςει ϋνα 

βαςικό πληροφοριακό βοόθημα για μια - ςταδιακό - ςυνεργαςύα με ελλληνικούσ φορεύσ 

απϋυθερώνοντασ δυνϊμεισ ΄΄τοπικών κρυφών πρωταθλητών π.χ. ςτισ οπούεσ πιθανόν να 

δοθούν μεγαλύτερεσ ευκαιρύεσ διεθνοπούηςησ.   Αυτό ϊλλωςτε όταν και το μόνυμα τησ 

ςημαντικόσ Ελληνικόσ ςυμμετοχόσ ςε υνϋδριο Δικτύωςησ για την ϋρευνα και την 

καινοτομύα “Successful R&I in Europe”  που πραγματοποιόθηκε πρόςφατα ςτο 

Ντύςςελντορφ. 

 

http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/foerderrecherche.html
http://www.high-tech-gruenderfonds.de/
http://www.high-tech-gruenderfonds.de/

