
Εδραίωση ως σταθερό σημείο 
συνάντησης και γόνιμης συνεργασίας 

των Φορέων Έρευνας & Τεχνολογίας με 
τον επιχειρηματικό κόσμο

Καθιέρωση ως πλατφόρμα προβολής των 
αποτελεσμάτων της εφαρμοσμένης έρευνας

Καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας στους ερευνητές, φοιτητές 

ακόμα και μαθητές

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τόσο των Φορέων 
Έρευνας & Τεχνολογίας όσο και του παραγωγικού τομέα

 Καθιέρωση διεθνώς ως θεσμός διασύνδεσης της 
έρευνας με τον επιχειρηματικό κόσμο

Βραβεύσεις

www.patrasiq.gr 
2610 969056
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Η PATRAS IQ τιμήθηκε με το Εθνικό Βραβείο 
European Enterprise Promotion Awards 
–EEPA 2017, στην κατηγορία Προώθηση 
Επιχειρηματικότητας. Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία 
Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 
διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε 
εθνικό επίπεδο  από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, 
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης. 

 Τιμήθηκε με το Βραβείο Education 
Business Awards 2016 του θεσμού που 
επιβραβεύει τις καλές πρακτικές στον 
χώρο της εκπαίδευσης, λαμβάνοντας 
Έπαινο στην κατηγορία: Γ.5 Συνεργασία 
με Επιχειρηματικούς Φορείς 
& Οργανισμούς. 

Έκθεση Καινοτομίας
Μεταφοράς Τεχνογνωσίας
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Προϊόντα καινοτόμων ιδεών (εκθέματα) 
που προέρχονται από:

Φορείς Έρευνας & Τεχνολογίας με ώριμες 
επιχειρηματικές ιδέες

Καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με 
προϊόντα που προέκυψαν από την συνεργασία 
με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς 

Πρότυπα σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν 
εντάξει στις δράσεις τους την καινοτομία και το 
επιχειρείν

Επιστημονικές φοιτητικές ομάδες 

Δράσεις δικτύωσης και μεταφοράς 
τεχνογνωσίας:

Συναντήσεις εργασίας και σεμινάρια για την 
παρουσίαση ειδικών θεμάτων καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας 

Προσωπικές συναντήσεις μεταξύ ερευνητικών 
ομάδων, παραγωγικού τομέα και επενδυτών 
για τη διερεύνηση δυνατότητας αξιοποίησης 
ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων 

Ομιλίες προσωπικοτήτων και φορέων, 
αναγνωρισμένων για την συνεισφορά  τους σε 
θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

2012
2015
2016
2017

Ερευνητές 

Φοιτητές

Παραγωγικό τομέα 

Νεοφυείς επιχειρήσεις και τεχνοβλαστούς

Επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Προηγούμενες

διοργανώσεις

Μία συνεχής αναπτυξιακή πρωτοβουλία 
με σειρά δράσεων δικτύωσης και 
μεταφοράς τεχνογνωσίας, με κορυφαίο 
γεγονός την ετήσια Έκθεση PATRAS IQ

Η 1η  Έκθεση έλαβε χώρα το 2012 και 
ακολούθησαν αυτές των 2015, 2016 
και 2017

Η έκθεση έχει τεθεί υπό την αιγίδα 
των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, Οικονομίας 
και Ανάπτυξης με την υπογραφή 
10ετούς προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ αυτών και του Πανεπιστημίου 
Πατρών, του Επιμελητηρίου Αχαΐας, 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας

Σημείο συνάντησης ερευνητικών και 
παραγωγικών φορέων που αξιοποιούν 
τη γνώση και προωθούν την καινοτομία 
και την επιχειρηματικότητα

Εκθέτες & Δράσεις

Τι είναι

Απευθύνεται σε:

Δημιουργία κρίσιμου ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος, τόσο στην ερευνητική 
κοινότητα όσο και στον παραγωγικό τομέα, 
μέσα από μια διαρκή προσπάθεια επίλυσης 
προβλημάτων και εφαρμογής καινοτόμων ιδεών

Εξοικείωση του ερευνητικού και του 
παραγωγικού τομέα με σύγχρονες διαδικασίες 
διαχείρισης γνώσης και ανάπτυξης καινοτομίας

Δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών δικτύων 
και δυναμικών μηχανισμών χρηματοδότησης της 
καινοτομίας

Ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της 
ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό 
τομέα μέσω ενός σταθερού θεσμού

Προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων

Ενίσχυση της εξωστρέφειας με προσέλκυση 
διεθνών εκθετών και συμμετοχή 
επιχειρηματικών αγγέλων (business angels) 

Μείωση της διαφυγής πνευματικού κεφαλαίου

Στόχοι


