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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ « ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗ! »
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων
Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει για τον διαγωνισμό με τίτλο «Κάνε την
Καινοτομία Πράξη» ο οποίος διοργανώνεται από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο και την εταιρία CISCO. Οι επιλέξιμες θεματικές ενότητες του
διαγωνισμού είναι: Πράσινοι ενέργεια, τουρισμός, εναλλακτική γεωργία,
μεταφορές και ναυτιλία. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να υποβάλλουν επιχειρησιακά σχέδια, τα οποία θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητη
εταιρεία συμβούλων, από διακεκριμένους Καθηγητές Πανεπιστημίων της Ελλάδας
και της αλλοδαπής, και από Έλληνες επιχειρηματίες. Η αξιολόγηση θα
πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια.
Στο διαγωνισμό θα αναδειχθούν τέσσερις συνολικά νικητές. Το πρώτο βραβείο του
διαγωνισμού θα ανατεθεί στην πρόταση με την μεγαλύτερη βαθμολογία ανεξαρτήτως
του τομέα δραστηριότητας του διαγωνισμού στον οποίο υπάγεται. Ο πρώτος νικητής
θα λάβει χρηματικό βραβείο 100.000 $ καθώς και άλλες παροχές. Στη 2η θέση θα
αναδειχθούν συνολικά τρεις νικητές και θα λάβουν μία σειρά παροχών (δωρεάν
παροχή λογισμικού, δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κλπ.)

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό έχουν:
 οι Έλληνες και Κύπριοι Πολίτες,
 οι Ευρωπαίοι πολίτες αλλά και οι αλλοδαποί που μένουν και
δραστηριοποιούνται νομίμως στην Ελλάδα, έχοντας όλες τις νόμιμες γι’ αυτό
προϋποθέσεις,
 ιδιώτες από την ευρύτερη ελληνική διασπορά, καθώς επίσης και επιχειρήσεις
ή ιδρύματα κατά πλειοψηφία ελληνικών συμφερόντων ή ενώσεις/ ομάδες
προσώπων που απαρτίζονται κατά πλειοψηφία από Έλληνες ή Κύπριους
Πολίτες ή ιδιώτες από την ευρύτερη ελληνική διασπορά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν διαδικτυακά και μόνο την πρόταση τους,
συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα/ υποχρεωτικά πεδία από 16.03.2011 και ώρα
12.01 π.μ έως 16.05.2011 και ώρα 23.59 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:
www.miw.gr
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