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of CERN Technologies

• Η Τερλόπνιε Θεζζαινλίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Δπξωπαϊθό Δξεπλεηηθό Οξγαληζκό CERN δεκηνπξγεί 

ην Business Incubation Center (Technopolis 

Thessaloniki BIC of CERN Technologies) ην νπνίν ζα 

πξνζθέξεη ππνζηήξημε ζε λένπο επηρεηξεκαηίεο ώζηε 

λα αμηνπνηήζνπλ ηερλνινγίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

από ην CERN ή ηερλνγλωζία πνπ δηαζέηεη ην CERN 

ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ λέα πξνϊόληα θαη ππεξεζίεο.



Σε πνηνπο απεπζύλεηαη

Τν πξόγξακκα απεπζύλεηαη:

• Σε λένπο επηρεηξεκαηίεο πνπ αλαδεηνύλ κία λέα 

πξόθιεζε γηα λα μεθηλήζνπλ κία λέα επηρείξεζε

• Σε κηθξέο επηρεηξήζεηο ηερλνινγίαο πνπ 

αλαδεηνύλ κία ηερληθή ιύζε ζε θάπνην 

ηερλνινγηθό πξόβιεκα

θαη ρξεηάδνληαη ηερληθή ππνζηήξημε ζε ηερλνινγίεο 

ή ηερλνγλωζία πνπ δηαζέηεη ην CERN



Τερλνινγίεο

Ενδεικτικά αστές οι τετνολογίες περιλαμβάνοσν :

 Accelerator beam physics  Safety

 Cooling and ventilation  Cryogenics

 Electrical Power Converters  Magnets

 High performance detectors  Superconductivity

 Microelectronics  Radio Frequency Technology

 Information Communication Technology (ICT)  Materials science

 Surfaces and Coatings  High performance computing

 Industrial Controls and Engineering  Mechanical Engineering

 High and Ultra-High Vacuums



Τη πεξηιακβάλεη

Τν πξόγξακκα ππνζηήξημεο ηππηθά πεξηιακβάλεη:

• Φηινμελία ζηελ Θεξκνθνηηίδα ηεο Τερλόπνιεο 

Θεζζαινλίθεο γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα (2 ρξόληα)

• Φξεκαηνδόηεζε δξάζεωλ ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

πξωηνηύπνπ πξνϊόληνο, έξεπλεο αγνξάο, θιπ. (€30.000)

• Πξόζβαζε ζε επηζηεκνληθό θαη ηερληθό πξνζωπηθό ηνπ 

CERN γηα ηελ ππνζηήξημε ηωλ επηρεηξήζεωλ (40 ώξεο)

• Φξήζε πλεπκαηηθώλ δηθαηωκάηωλ ηνπ CERN ζε 

επλνϊθνύο όξνπο

• Γπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη δηθηύωζεο κέζω ηνπ 

δηθηύνπ ζπλεξγαηώλ ηνπ CERN 



Γηαδηθαζία
Η δηαδηθαζία γίλεηαη ζηα ΑΓΓΛΙΚΑ θαη πεξηιακβάλεη:

• Βήκα 1. Σπκπιήξωζε ειεθηξνληθά ΑΙΣΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ (2 ζειίδεο)

• Βήκα 2. Δπηθνηλωλία κε θάπνηνλ εηδηθό από ην CERN αλάινγα κε 

ηελ ηερλνινγία γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεζηε

• Βήκα 3. Σπκπιήξωζε ειεθηξνληθά ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ

(κέρξη 25 ζειίδεο) ζην πξόγξακκα ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο 

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΟΔΗΓΙΕ

• Βήκα 4. Παξνπζίαζε ηεο πξόηαζεο ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο 

ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ εθπξόζωπνη ηεο Τερλόπνιεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ CERN.

• Βήκα 5. Υπνγξαθή ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΜΔΤΟΦΗΣ ζην πξόγξακκα, 

ηόζν κε ηελ Τερλόπνιε Θεζζαινλίθεο θαζώο θαη κε ην CERN.



Κξηηήξηα (1)

• Formal Aspects
– Compliance with Requirements

• Background and Experience
– Team composition and ownership structure

– Support entities and ownership structure

– Vision

• Business Case
– Business idea

– Market

– Business Model

– Strategy

– Finance



Κξηηήξηα (2)

• Technology
– Technical Feasibility

– Research and development strategy

– Intellectual Property strategy

• Activity Proposal
– Milestone planning

– Task description and related cost

– Funding requested

– Management



Φξνλνδηάγξακκα

• Η πξόζθιεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα είλαη 

από ζήκεξα αλνηρηή θαη ζα δηαξθέζεη γηα όιε ηελ 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (4 ρξόληα)

• Η αμηνιόγεζε ηωλ πξνηάζεωλ ζα γίλεηαη αλά ηξίκελν 

πνπ ζα ζπλεδξηάδεη ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο

• Η πξώηε αμηνιόγεζε πξνηάζεωλ ζα γίλεη ηνλ 

Σεπηέκβξην 2015

• Η Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο πεξηιακβάλεη εθπξνζώπνπο 

ηεο Τερλόπνιεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ CERN αλάινγα 

κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ηερλνινγίεο ηωλ πξνηάζεωλ 

πνπ έρνπλ θαηαηεζεί



Δπόκελεο Γξάζεηο - Δπηθνηλωλία

• Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηωλ ελδηαθεξόκελωλ από όιε ηελ 

Διιάδα γηα ππνβνιή πξνηάζεωλ, ηε Τερλόπνιε 

Θεζζαινλίθεο ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα ζα 

νξγαλώζεη workshops ζε δηάθνξεο πόιεηο ηεο 

Διιάδαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνύο θνξείο, όπνπ ζα 

παξνπζηάδεηαη ην πξόγξακκα θαη ζα ππνζηεξίδνληαη νη 

ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ ππνβνιή ηωλ πξνηάζεωλ ηνπο.

• Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο:

• www.technopolis.gr/CERN-BIC

http://www.technopolis.gr/CERN-BIC
http://www.technopolis.gr/CERN-BIC
http://www.technopolis.gr/CERN-BIC
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