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Άγιος Φραγκίσκος, 29 Αυγούστου 2018
Συνάντηση “EuropeSV” ευρωπαϊκών φορέων επιχειρηματικής διασύνδεσης,
Άγιος Φραγκίσκος, 23 Αυγούστου 2018
Στις 23 Αυγούστου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ομάδας EuropeSV (Europe –
Silicon Valley) στον Άγιο Φραγκίσκο υπό τον συντονισμό του ευρωπαϊκού φορέα EIT Digital
(European Institute of Innovation and Technology) – Silicon Valley Hub (www.eitdigital.eu). Κατά την
συνάντηση πραγματοποιήθηκαν οι εξής παρουσιάσεις:
- Παρουσίαση από την επικεφαλής του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου UC
Berkeley (www.ies.berkeley.edu), κυρία Akasemi Nzinga Newsome. Η ομιλητής τόνισε ότι το
Ινστιτούτο διοργανώνει τακτικά εκδηλώσεις (ομιλίες, συνέδρια κ.α.) με θέματα ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος και καλωσορίζει την ενδεχόμενη συμμετοχή Ευρωπαίων αξιωματούχων από τις
αντίστοιχες χώρες σε αυτές.
- Παρουσίαση από στέλεχος του τμήματος International & Government Relations του «επιταχυντή
τεχνολογίας» (accelerator) “Plug and Play” (www.plugandplaytechcenter.com), κύριο Andrew Hans
Chang. Το “Plug and Play” προσφέρει ειδικό τρίμηνο πρόγραμμα για νεοφυείς εταιρείες που εδρεύουν
εκτός ΗΠΑ. Από την έναρξη προσφοράς του προγράμματος αυτού το 2009 μέχρι σήμερα έχουν
συμμετάσχει σε αυτό περί τις 800 νεοφυείς εταιρείες από 50 χώρες. Το “Plug and Play” συνεργάζεται
με κρατικούς φορείς όπως επί παραδείγματι οι: Advantage Austria - www.advantageaustria.org
(Αυστρία), Aster Innovazione Attiva - www.aster.it (Ιταλία) και Korea Innovation Center www.kicsv.org (Ν. Κορέα). Η συμμετοχή στο τρίμηνο πρόγραμμα προσφέρεται δίχως οικονομική
επιβάρυνση στις επιλεγείσες νεοφυείς εταιρείες.
- Παρουσίαση από την κυρία Laura Yao (Venture Lead San Francisco) της εταιρείας Venture Capital,
EQT Ventures (www.eqtventures.com). Η εταιρεία διατηρεί γραφεία στο San Francisco και σε πέντε
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ενώ επενδύσει κυρίως σε νεοφυείς επιχειρήσεις της Ευρώπης. H κα Yao
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον διαγωνισμό γυναικείας επιχειρηματικότητας που διοργανώνεται από
την Microsoft, τον οποίο στηρίζει η EQT. Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό αυτόν είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://m12.vc/female-founders/
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στον διαγωνισμό λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου τ.έ..
- Ο φορέας ΕΙΤ Digital ενημέρωσε ότι θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα για στελέχη
επιχειρήσεων με θέμα την κυβερνοασφάλεια, ως εξής:
Τίτλος: “Cybersecurity 360 for Executives”
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του EIT Digital σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο UC Berkeley
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής:
ΗΠΑ, 1-5 Οκτωβρίου 2018 (UC Berkeley) και
Ευρώπη, 15-19 Οκτωβρίου 2018, (Μόναχο-Γερμανία)
Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://eitdigitalx.eu/cybersecurity360/
Εξάλλου, ανακοινώθηκε ότι την 1η Οκτωβρίου τ.έ. θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Αγίου
Φραγκίσκου εκδήλωση με αφορμή την έναρξη του Cybersecurity Awareness Month.
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- Στην συνάντηση έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες προετοιμασίες εν όψει του ευρωπαϊκού
συνεδρίου για την ψηφιακή τεχνολογία που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου τ.έ. στην Silicon
Valley, από τον ιδρυτή και CEO του φορέα υλοποίησης Mind the Bridge (www.mindthebridge.com),
κύριο Marco Marinucci. Πρόκειται για συνέδριο υπό τον γενικό τίτλο EID (European Innovation Day)
που αποτελεί την κεντρική εκδήλωση της εβδομάδας δράσεων “Startup Europe Comes to Silicon
Valley” (SEC2SV – www.sec2sv.com). Παρουσιάστηκαν επίσης οι 15 ευρωπαϊκές εταιρείες scale-up
που επελέγησαν να συμμετάσχουν τις δράσεις του SEC2SV (https://sec2sv.com/scaleups-2018/). Δεν
περιλαμβάνονται ελληνικές εταιρείες στις επιλεγείσες.
Τα θέματα στα οποία θα επικεντρωθεί φέτος το συνέδριο είναι τα εξής:
- O νέος ευρωπαϊκός κανονισμός προστασίας ψηφιακών δεδομένων GDPR
- Κρυπτονομίσματα και ICO’s (Initial Coin Offerings)
- Βιώσιμη Ανάπτυξη και Τοπική Αυτοδιοίκηση
- Ευρωπαϊκή παρουσία στον τομέα της καινοτομίας στην Silicon Valley
- Νεοφυείς εταιρείες / εξαγορές-συγχωνεύσεις (Μ&As)
Ο κος Marinucci κάλεσε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες της ΕΙD.
Δάφνη Βιτσικουνάκη, Γραμματέας ΟΕΥ Α’
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