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Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη
28 χρόνια εμπειρίας στη Μεταφορά Τεχνολογίας
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Γεφυρώνοντας το κενό μεταξύ έρευνας και βιομηχανίας
Ο στόχος του Δικτύου ΠΡΑΞΗ είναι να ενισχύσει την
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και εργαστηρίων:

› Συνδέοντας την έρευνα με τη βιομηχανία
› Προωθώντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα
› Προωθώντας τη διεθνή συνεργασία

Ιδρυτικοί
Οργανισμοί

ΙΔΡΥΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΑΣ
(ΙΤΕ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
(ΣΕΒ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΣΒΕ)

Γραφεία
σε 5 πόλεις
στην Ελλάδα
> 30 στελέχη με υψηλή
ακαδημαϊκή κατάρτιση και
επαγγελματική εμπειρία στον
βιομηχανικό, ερευνητικό και
συμβουλευτικό χώρο, σε ένα
ευρύ φάσμα κλάδων και
ειδικοτήτων
12 Ιουνίου 2019
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3 βασικοί πυλώνες δραστηριοποίησης …
3 ισχυρά δίκτυα συνεργατών …

Enterprise Europe
Network

Εθνικό Σημείο
Επαφής (ΕΣΕ)

Μέλος του μεγαλύτερου
παγκοσμίως δικτύου
ολοκληρωμένης
επιχειρηματικής υποστήριξης

στην Ελλάδα για τα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Έρευνας και Καινοτομίας
&
Μέλος όλων των σχετικών
National Contact Points (NCP)
δικτύων στην Ευρώπη

Συντονιστής του Enterprise
Europe Network - Hellas

12 Ιουνίου 2019

Διεθνής Συνεργασία
Παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών
με στόχο την ανάπτυξη της
ερευνητικής και τεχνολογικής
συνεργασίας σε Ευρώπη κι
επιπλέον Κίνα, Ιαπωνία, Ν.
Αφρική, Κεντρική & Νότια
Αμερική, Αραβική Χερσόνησο
και Μέση Ανατολή, Ρωσία και
Νέα Ανεξάρτητα Κράτη
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Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις & ερευνητικά
εργαστήρια
Πληροφόρηση

Μεσολάβηση

Υποστήριξη

12 Ιουνίου 2019
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Α. Υπηρεσίες Μεταφοράς Τεχνολογίας

› Technology Marketing
Προώθηση Ελληνικών τεχνολογιών στο εξωτερικό και εύρεση συνεργατών
στο εξωτερικό

› Technology Implementation Planning

Υποστήριξη σχετικά με την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών
αποτελεσμάτων και διασύνδεση με βιομηχανία και επενδύσεις

› Technology Watch

Εντοπισμός εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων σχεδιασμένες για τις
ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων

› RTD Funding Info & Support

Υποστήριξη για τη βέλτιστη αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών
χρηματοδοτικών εργαλείων

› Added value ad-hoc services

Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας| ίδρυσης
τεχνοβλαστών| παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης| δημιουργίας clusters
12 Ιουνίου 2019
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Β. Υπηρεσίες υποστήριξης για συμμετοχή σε προγράμματα
έρευνας και καινοτομίας
Ενημέρωση και διάχυση πληροφορίας

› Διοργάνωση εκδηλώσεων πληροφόρησης και εκπαιδευτικών σεμιναρίων
› Δημοσιεύσεις προκηρύξεων και αναζητήσεις ερευνητικών εταίρων
Συμβουλευτική υποστήριξη πριν την υποβολή μίας πρότασης

› Συμβουλευτική υποστήριξη για την οικονομική, νομική και διοικητική
αρτιότητα της ερευνητικής πρότασης

› Εξεύρεση ερευνητικών συνεργασιών που θα ισχυροποιήσουν με τη
συμμετοχή τους τις πιθανότητες επιτυχίας της πρότασης

12 Ιουνίου 2019
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Γ. Υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης καινοτομίας

12 Ιουνίου 2019
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Γ. Υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης καινοτομίας

› Λεπτομερής αξιολόγηση της καινοτομίας της επιχείρησης
› Σύγκριση της επιχείρησης με ομοειδείς στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη
› Εντοπισμός περιοχών όπου παρατηρείται υστέρηση
› Εκπόνηση λεπτομερούς σχεδίου δράσης για βελτίωση των παραπάνω
› Εξεύρεση επιχειρηματικών & ερευνητικών συνεργατών

12 Ιουνίου 2019
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Δ. Υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης

› Επιχειρηματικές επισκέψεις
› Υπηρεσίες τεχνοδιάγνωσης
› Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων
› Διοργάνωση Ημερίδων Επιχειρηματικών Συναντήσεων
› Πρωτοβουλίες δημιουργίας clusters
› Αξιολόγηση Διανοητικής Ιδιοκτησίας
› Ανάπτυξη δράσεων διεθνούς δικτύωσης σε θέματα ερευνητικής πολιτικής για
λογαριασμό διεθνών οργανισμών

12 Ιουνίου 2019
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Προσφορά πακέτου υπηρεσιών σε Ελληνικές επιχειρήσεις

› Διάγνωση καινοτομίας
› Συμβουλευτική στην εύρεση χρηματοδότησης

› Διαμεσολάβηση για δικτύωση στο εξωτερικό
› Υποστήριξη για επιχειρηματική ανάπτυξη

12 Ιουνίου 2019
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Ενδεικτικά αποτελέσματα & δράσεις
Διαμεσολάβηση για περίπου 15-20 επιχειρηματικές / τεχνολογικές
/ ερευνητικές διεθνικές συμφωνίες κατ’ έτος
Λειτουργία του Γραφείου Διαμεσολάβησης του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας, του ανταγωνιστικότερου Ερευνητικού
Κέντρου στην Ελλάδα
Ιδιωτικά Συμφωνητικά με Technology Transfer Offices
Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων για την υποστήριξη
της διεθνοποίησης και άλλων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

Υποστήριξη του 1/3 των spin-off επιχειρήσεων που έχουν
δημιουργηθεί στην Ελλάδα
Δημιουργός και facilitator του πρώτου και μοναδικού cluster
βιοεπιστημών στην Ελλάδα, Hellenic Bio Cluster (Hbio).
Συντονισμός του Hellenic Photonics Cluster (Hphos)
Συνδιοργανωτής του Equity Investment Forum (πρώην Intern.
Venture Capital Forum) στην Ελλάδα (από το 2003)
Ισχυρή δικτύωση με περιφερειακά επιχειρηματικά δίκτυα,
αναπτυξιακούς φορείς και φορείς μεταφοράς τεχνολογίας εντός
και εκτός Ελλάδας
12 Ιουνίου 2019
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Ετήσιες Δραστηριότητες

› 835 διμερείς συναντήσεις σε 22 εκδηλώσεις μεσιτείας
› 260 περιπτώσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης
σχετικά με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

› Τουλάχιστον 200 απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με διεθνοποίηση και
τεχνολογικές ευκαιρίες

› 70 επισκέψεις σε εταιρίες και εργαστήρια
› 60 προτάσεις συνεργασίας
› 30 περιπτώσεις παροχής υποστήριξης σχετικά με καινοτομία
› 27 περιπτώσεις τεχνοδιάγνωσης και επιχειρηματικής ανασκόπησης
› 20 συμφωνίες συνεργασίας (εμπορικές, τεχνολογικές, ερευνητικές)
› 18 περιπτώσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας

› 15 ενημερωτικές ημερίδες, εκπαιδεύσεις
12 Ιουνίου 2019
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Μνημόνιο Συνεργασίας
Φεβρουάριος 2018

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Πλαίσιο Συνεργασίας Δικτύου ΠΡΑΞΗ – Παγκρήτιας
Τι προβλέπει
-Ένα διμερές, κοινό πλαίσιο δράσης για την αξιοποίηση δομών και τεχνογνωσίας
του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, με σκοπό την περαιτέρω υποστήριξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων της Κρήτης που συνεργάζονται με την Τράπεζα και που
διαθέτουν χαρακτηριστικά καινοτομίας.
-Στο πλαίσιο της συνεργασίας το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αναλαμβάνει να υλοποιεί τις
παρακάτω δράσεις:

› δράσεις
›
›
›

μεταφοράς τεχνολογίας, τεχνολογικής και επενδυτικής προαξιολόγησης, τεχνολογικού marketing και τεχνομεσιτείας (διασύνδεσης με
παραγωγείς νέας γνώσης) αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων
δράσεις σχετικές με την ευαισθητοποίηση για την προστασία, αξιοποίηση και
διαχείριση του διανοητικού κεφαλαίου, δράσεις τεχνοδιαγνώσεων και
διαγνώσεων καινοτομίας (innovation και technology audit)
δράσεις επιχειρηματικής υποστήριξης, πληροφόρησης και ενημέρωσης σε
θέματα χρηματοδοτικών εργαλείων (περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών)
δράσεις επιχειρηματικής μεσιτείας και αναζήτησης εταίρων, δράσεις
εξωστρέφειας και δικτύωσης
12 Ιουνίου 2019
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Υπηρεσίες…
-Τεχνολογικά ώριμες ή
ευαισθητοποιημένες
-Export oriented

-Επιχειρήσεις έντασης γνώσης

Υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας & τεχνομεσιτείας

-Νεανική επιχειρηματικότητα

Υπηρεσίες σχετικές με το Διανοητικό Κεφάλαιο

Παραδοσιακές,
οικογενειακές επιχειρήσεις,
Συνεταιρισμοί
Υπηρεσίες δικτύωσης και εξωστρέφειας

Υπηρεσίες σχετικές με χρηματοδοτικά εργαλεία
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Δρ. Μαρία Μακριδάκη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
ΕΣΕ για Νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά, βιοτεχνολογία,
προηγμένη παραγωγή και επεξεργασία
T: (+30) 2810 391 966
makridaki@praxinetwork.gr

Website: www.praxinetwork.gr
e-mail: praxi@praxinetwork.gr
praxinetwork
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