
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν διαδι-
κτυακά οι δράσεις ενημέρωσης, γνωριμίας, 
δικτύωσης και καθοδήγησης του 12ου Δια-
γωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας της 
Εθνικής Τράπεζας. Πραγματοποιήθηκαν 10 
Workshop, συνολικής διάρκειας 20 ωρών 
σε 10 διαφορετικές θεματικές ενότητες της 
καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Σε αυτές 
συμμετείχαν 280 εκπρόσωποι ομάδων που 
συμμετέχουν στον 12ο Διαγωνισμό Καινο-
τομίας & Τεχνολογίας. Οι φετινές δράσεις 
του προγράμματος NBG Business Seeds, 
στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, εγκαινιάστη-
καν με δύο σεμινάρια με θέμα το Business 
modeling και το Μarketing των επιχειρημα-
τικών σχεδίων σε συνεργασία με το ΚΕΜΕΛ. 
Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν ημερίδες για:
l  την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα σε συ-

νεργασία με το HIGGS (Higher Incubator 
Giving Growth & Sustainability),

l  το Fintech σε συνεργασία με στελέχη της 
Εθνικής Τράπεζας, τη Mastercard, την 
εταιρεία XReg, το University of California 
Davis και τη Flex Fin,

l  τον Τουρισμό, σε συνεργασία με το 
CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator 
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της 
Ελλάδος,

l  την Αγροδιατροφή, σε συνεργασία με 
την Βayer, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, το EIT FOOD HUB GREECE, το 
Πρόγραμμα «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», 
το Perrotis College της Αμερικανικής Γε-
ωργικής Σχολής,

l  την Υγεία σε συνεργασία με το Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης, την Bayer Hellas,

l  την Τεχνολογία, σε συνεργασία με το 
Found.ation, συνεργάτη του EIT Digital 
στην Ελλάδα, καθώς και με στελέχη της 
Εθνικής Τράπεζας από τη Διεύθυνση Ψη-
φιακού Μετασχηματισμού και το Digital 
Business Banking,

l  την Ενέργεια και το Περιβάλλον, σε 
συνεργασία με την InnoEnergy και την 
KiNNO Consultants, την Protergia, το 
ΕΚΕΤΑ και τη NoWaste21.

Ο φετινός κύκλος ολοκληρώθηκε με την 
Ημερίδα για την Καινοτομία στον Πολι-
τισμό σε συνεργασία με το Ιδρυμα Ωνάση 
και με τη συμμετοχή του The People’s Trust.
Στις ημερίδες συμμετείχαν στελέχη από τα 
funds Unifund, Venture Friends, Metavallon 
VC, από πρωτοβουλίες όπως το ΜΙΤΕF και 
το The People’s Trust, από τον Ομιλο ΟΤΕ, 
την ELPEN καθώς και δημοσιογράφοι του 
χώρου.

Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του 12ου Διαγωνισμού 
Καινοτομίας & Τεχνολογίας – 10 Workshop, 20 

ώρες, 10 θεματικές, 280 συμμετέχοντες,  
συνδιοργάνωση με 35 φορείς
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Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά 
συνεργαζόμαστε με την Εθνική 
Τράπεζα και το NBG Business Seeds, 
πρωτοπόρο στην ανάδειξη και ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, 
ώστε να συμβάλλουμε και εμείς με την 
τεχνογνωσία μας και την εμπειρία μας 
στην ανάπτυξη των ελληνικών startups, 
εντός αλλά και εκτός των συνόρων. Στην 
Bayer, πιστεύουμε βαθύτατα στην αξία 
της συνεργασίας, ώστε να μπορέσουμε 
να επιταχύνουμε την ανάπτυξη 
καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση 
των συνεχώς αυξανόμενων και ταχέως 
μεταβαλλόμενων προκλήσεων στην 
υγεία και στη διατροφή. Στόχος μας, 
να δημιουργήσουμε μαζί λύσεις που 
εξασφαλίζουν την ευημερία της 
ανθρωπότητας και του πλανήτη.
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Οι φορείς που υποστηρίζουμε την 
καινοτομία στην Ελλάδα γνωρίζουμε 
ότι οι στρατηγικές συνεργασίες, 
οι συνέργειες και η ανταλλαγή 
πληροφορίας και γνώσης είναι το κλειδί 
της επιτυχίας. Η χώρα μας χρειάζεται 
– και θεωρούμε ότι πλέον παράγει – 
καλύτερα δεδομένα, αναβαθμισμένες 
ψηφιακές υπηρεσίες, και μια αντίστοιχη 
κουλτούρα συνεργασίας. Είχαμε τη 
χαρά να συνδιοργανώσουμε με το 
NBG Business Seeds επιτυχημένες 
εκδηλώσεις, και διατηρούμε από το 2017 
μια εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία. 
Μαζί υποστηρίζουμε ενεργά το 
οικοσύστημα των ελληνικών startups και 
βελτιώνουμε το επίπεδο των υπηρεσιών 
μας στην ευρύτερη κοινότητα της 
καινοτομίας.
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Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(ΓΠΑ) υποστηρίζει για 4η συνεχή 
χρονιά την Ημερίδα Αγροδιατροφής, 
μέσα από το Γραφείο Καινοτομίας, 
Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς 
Τεχνολογίας (InnovInAgri). Η συνεργασία 
με φορείς και επιχειρήσεις αποτελούν 
κεντρικό πυλώνα του Πανεπιστημίου 
μας σε θέματα της αγροδιατροφής 
και της υποστήριξης νέων ανθρώπων 
που επιθυμούν να ασχοληθούν με 
αυτό το αντικείμενο. Το ΓΠΑ θα είναι 
πάντα αρωγός, θα συνεργάζεται και 
θα υποστηρίζει παρόμοιες δράσεις. Η 
προσπάθεια των ανθρώπων της Εθνικής 
Τράπεζας που όλα αυτά τα χρόνια 
στηρίζουν μέσω του NBG Business Seeds 
αυτή την πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα 
αξιοσημείωτη και σημαντική.
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Με πολλή χαρά συνδιοργανώσαμε 
μαζί με το NBG Business Seeds 
την 4η Ημερίδα Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας (Δευτέρα 25 
Οκτωβρίου 2021). Είχαμε την ευκαιρία 
να συναντήσουμε 27 ομάδες που 
συμμετείχαν στον 12ο Διαγωνισμό 
Καινοτομίας & Τεχνολογίας της 
Εθνικής Τράπεζας και να γνωρίσουμε 
πρωτότυπες ιδέες που ενσωματώνουν 
νέες τεχνολογίες αλλά και στοιχεία 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην 
εφαρμογή τους. Η ομάδα του HIGGS 
στηρίζει πάντα τέτοιες πρωτοβουλίες, 
συμβάλλοντας στην καθοδήγηση, 
στην πληροφόρηση και στη δικτύωση 
πρωτοβουλιών που έχουν στο επίκεντρό 
τους την κοινωνική ωφέλεια 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
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