Αθήνα, 08 Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
24 ομάδες εντάσσονται στο πρόγραμμα Invent ICT
συνεχίζοντας στην πρώτη φάση της επιχειρηματικής επώασης
Από το σύνολο των 60 και πλέον κατατεθειμένων προτάσεων στη θερμοκοιτίδα
INVENT, είκοσι τέσσερα νέα επιχειρηματικά σχήματα προκρίθηκαν για να
προχωρήσουν στον επόμενο γύρο επώασης, κατόπιν αξιολόγησης των
προτάσεων από το επιστημονικό συμβούλιο της θερμοκοιτίδας.
Οι ομάδες που εντάσσονται στη θερμοκοιτίδα αποτελούνται από νέους επιστήμονες
υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου - κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων -,
με την πλειονότητά τους να προέρχονται από τις σχολές του ΕΜΠ και των
συνεργαζόμενων σχολών του προγράμματος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πολυτεχνείο
Θράκης) και τα επιχειρηματικά σχήματα που παρουσιάστηκαν, με γνώμονα την
τεχνολογία, δίνουν καινοτόμες λύσεις σε τομείς όπως είναι το περιβάλλον, η υγεία, ο
αθλητισμός, το gaming, τα τρόφιμα, ο τουρισμός, η ναυτιλία, το εμπόριο.
Στην επόμενη φάση του προγράμματος, οι ομάδες που προκρίνονται θα λάβουν
υποστηρικτικές υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής, μεθοδολογία που έχει
αναπτύξει το ΕΜΠ σε συνεργασία με τον οργανισμό SO Kwadraat, με τη συμβολή
των ID-GC και το διεθνές δίκτυο συνεργατών τους σε θέματα δικτύωσης,
καθοδήγησης και επιχειρηματικής επώασης. Συνεργαζόμενοι μέντορες και coaches
από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο θα καθοδηγήσουν τους νέους
επιχειρηματίες μέσω πρακτικών εργαλείων και παραδειγμάτων, με την αξιολόγηση
και επανεκτίμηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων και την από κοινού εξέλιξη της
επιχειρηματικής τους ιδέας και της υλοποίησής της.
Τα αποτελέσματα με τις ομάδες που προκρίθηκαν στην β φάση βρίσκονται
αναρτημένα στο site της θερμοκοιτίδας, www.inventict.gr
Λίγα λόγια για το πρόγραμμα
Το Invent ICT είναι ένα εγχείρημα κοινής συνεργασίας της θερμοκοιτίδας ΕΠΙ.νοώ του
ΕΠΙΣΕΥ1 του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και των Industry Disruptors - Game
Changers (ID-GC) με τη στήριξη της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ). Το
πρόγραμμα στοχεύει να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων και βιώσιμων επιχειρήσεων και
να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στην ανάσχεση του brain
drain που επηρεάζει αρνητικά τις προοπτικές οικονομικής ανάκαμψης στην χώρα
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Για περισσότερες πληροφορίες για το Invent ΙCT επισκεφθείτε τον ιστότοπο
www.inventICT.gr και την αντίστοιχη σελίδα στο FB www.facebook.com/Invent4ICT
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