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O δικτυακός τόπος του εnterprise Europe Network-Hellas, μια νέα πύλη πληροφόρησης  
για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην ελλάδα και την ευρώπη.

Το Enterprise Europe Network-Hellas είναι το δίκτυο που 

παρέχει oλοκληρωμένες υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις 

ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη 

γνώση και την καινοτομία.

ο ελληνικός κόμβος του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise 

Europe Network αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, 

ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και 

βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξωμένους φορείς στο χώρο 

της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αποστολή του Enterprise Europe Network-Hellas είναι η ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, κυρίως 

των μικρομεσαίων, η υποστήριξη της ανάπτυξης των λιγότερο 

ευνοημένων περιοχών της χώρας, η προώθηση της καινοτομίας και 

της επιχειρηματικότητας στις επιχειρήσεις και στους ερευνητικούς 

φορείς, η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ βιομηχανίας, έρευνας 

και επενδυτικών κεφαλαίων και η καλλιέργεια οικονομικά και 

περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης.

Το δίκτυο αποτελεί ένα ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης (one stop 

shop) των επιχειρήσεων που φιλοδοξούν να αναβαθμίζουν 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, αξιοποιώντας καινοτόμες 

τεχνολογίες, επιχειρηματικές συμφωνίες και ερευνητικά 

προγράμματα από όλη την ευρώπη.

Το ευρωπαϊκό δίκτυο Enterprise Europe Network, εντάσσεται 

στο νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και 

την Καινοτομία (CIp 2007-2013) της Γενικής Διεύθυνσης 

επιχειρήσεων και βιομηχανίας της εε και αποτελείται από 600 

οργανισμούς σε περισσότερες από 40 ευρωπαϊκές χώρες. 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο δίκτυο παγκοσμίως για την 

υποστήριξη των επιχειρήσεων και την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Προήλθε δε από 

τη μετεξέλιξη και τη συνένωση των Κέντρων Αναδιανομής 

Καινοτομίας (Innovation Relay Centres - IRCs) και των 

ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφοριών (Euro Info Centres - EICs), 

που λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια.

ύπηρεσίες του Enterprise Europe Network-Hellas
 Πληροφόρηση για θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

 ύποστήριξη επιχειρηματικότητας και μεταφορά τεχνολογίας

 ενθάρρυνση συμμετοχής μμε στο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας της εε

 ύπηρεσίες προς την ευρωπαϊκή επιτροπή. 

 

οι υπηρεσίες του ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας (IRC Hellenic), του επιτυχημένου δικτύου που υποστήριξε στις ελληνικές 

επιχειρήσεις για περισσότερα από 10 χρόνια, παρέχονται πλέον μέσω του Enterprise Europe Network-Hellas.


