
 

   

 

 

Εκδήλωση για την Γαλάζια Ανάπτυξη και την Δημιουργία Συνεργασιών (Matchmaking) 

Ålesund (Νορβηγία), 21 Mαΐου 2019 

 

 

 

Έχετε ένα έργο σχετικό με την γαλάζια οικονομία; Έχετε κάποια ιδέα για την αύξηση της 
αποδοτικότητας ή της βιομηχανικής παραγωγικότητας μέσω της εφαρμογής καινοτόμων 
τεχνολογιών και έρευνας στον συγκεκριμένο τομέα;  
 
Στην εκδήλωση αυτή θα ενημερωθείτε για συγκεκριμένες ευκαιρίες χρηματοδότησης 
συνεταιρικών έργων και μιας πλατφόρμας για την αντιστοίχιση δυνητικών εταίρων για έργα στο 
πλαίσιο των επιχορηγήσεων ΕΟΧ και Νορβηγίας (EEA & Norway Grants)!  
 
Κύριες Ομάδες Στόχου (Target Groups)  
• Εταιρείες που σχεδιάζουν έργα αναπτυξιακά και καινοτόμα στον τομέα της γαλάζιας 
ανάπτυξης  
• Τα ερευνητικά ιδρύματα που συμμετέχουν ως εταίροι σε τέτοια έργα 

 

Σχετικά Θέματα και Επιχειρηματικοί Τομείς  
• Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, λύσεων και τεχνολογιών στον τομέα της αλιείας, 
υδατοκαλλιέργειας, ιχθυοκαλλιέργειας. 
• Τομέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
•Ναυτιλιακή βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών θαλάσσιων μεταφορών 
•Υποδομές εκτός ξηράς 
•Ρομποτική που σχετίζεται με θαλάσσιες και ναυτικές τεχνολογίες 
•Τεχνολογίες για τους πόρους βαθέων υδάτων και χαρτογράφηση τους 



 

   

 
• Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών στη ναυπηγική βιομηχανία και ναυτιλία 
•Γαλάζια βιοτεχνολογία και τρόποι παρακολούθησης και εποπτείας του περιβάλλοντος 
•Καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογίες που είναι ήδη διαθέσιμα στην αγορά ή ανάπτυξη νέων 
για να χρησιμοποιούνται τα θαλάσσια απορρίμματα ως πρώτη ύλη 
 
Δημιουργία Συνεργασιών (Matchmaking)  
Ψάχνετε για συνεργάτες και για ευκαιρίες χρηματοδότησης για τα καινοτόμα έργα σας; 
Εγγραφείτε στη βάση δεδομένων και πραγματοποιήστε συναντήσεις B2B-speed με άλλες 
επιχειρήσεις που ειδικεύονται στους παραπάνω τομείς.  
 
Τι είναι οι χρηματοδοτήσεις του ΕΟΧ και Νορβηγίας (EEA & Norway Grants)?  
Οι χρηματοδοτήσεις του ΕΟΧ και Νορβηγίας αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του 
Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην 
Ευρώπη και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων με 15 κράτη μέλη της ΕΕ στη Βόρεια, Κεντρική 
και Νότια Ευρώπη.  
 

Εγγραφείτε για την εκδήλωση: https://blue-growth-matchmaking.b2match.io/ 
 
Όροι και πληροφορίες  
 
Η καινοτομία στη Νορβηγία έχει μηδενική ανοχή έναντι των διακρίσεων, της παρενόχλησης και άλλων μορφών προσβλητικής ή 
ανάρμοστης συμπεριφοράς. Αυτό ισχύει και για τις εκδηλώσεις μας. Η συμπεριφορά που παραβιάζει αυτές τις θεμελιώδεις αρχές μπορεί 
να οδηγήσει σε αποκλεισμό από την εκδήλωση, ποινική ευθύνη και / ή ευθύνη για ζημιές.  
Η Innovation Norway θα είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά σας δεδομένα. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και διόρθωση 

σύμφωνα με τα άρθρα 18, 27 και 28 του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. 

https://blue-growth-matchmaking.b2match.io/

