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Διαγωνισμός καινοτομίας από το Ελληνο - Αμερικανικό Επιμελητήριο   
Ο μεγάλος νικητής θα βραβευτεί με το χρηματικό ποσό των 100.000 δολαρίων 

 
To Επιμελητήριο Αρκαδίας μέλος του Enterprise Europe Network σύμφωνα με το πρωτόκολλο συνεργασίας που 
έχει υπογράψει  με το Ελληνο-Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σας ενημερώνει ότι: Τo Ελληνο-Aμερικανικό 
Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοίνωσε την έναρξη του διαγωνισμού "Κάνε την Καινοτομία Πράξη-Make 
Innovation Work".  

Πρόκειται για έναν μεγαλόπνοο διαγωνισμό καινοτομίας, με σκοπό την ανάδειξη και υλοποίηση της καλύτερης 
πρωτότυπης επιχειρηματικής ιδέας, που έχει τη δυναμική να ενισχύσει την ελληνική οικονομία και να 
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. 

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται σε συνεργασία με τη CISCO και την υποστήριξη των: Τράπεζα Πειραιώς, 
Accenture, Coca Cola 3E, Attica Ventures, Ernst & Young, Μicrosoft Hellas, Μπαχάς-Γραμματίδης και 
Συνεταίροι και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και έχει την υποστήριξη του πρωθυπουργού, Γ. Παπανδρέου. 

Ποιες είναι οι θεματικές κατηγορίες 
Τέσσερις είναι οι θεματικές κατηγορίες για την υποβολή προτάσεων:  

• Εναλλακτική Γεωργία 

• Πράσινη Ενέργεια 

• Τουρισμός,  

• Μεταφορές και  

• Ναυτιλία.  

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Έλληνες, Κύπριοι, Ευρωπαίοι και αλλοδαποί που ζουν και 
δραστηριοποιούνται νομίμως στην Ελλάδα, καθώς και ιδιώτες από την ευρύτερη ελληνική διασπορά. Επιπλέον, 
επιχειρήσεις ή ιδρύματα κατά πλειοψηφία ελληνικών συμφερόντων ή ομάδες προσώπων που απαρτίζονται κατά 
πλειοψηφία από Έλληνες ή Κύπριους πολίτες ή ιδιώτες από την ευρύτερη ελληνική διασπορά. 
 

Ο διαγωνισμός θα είναι ανοιχτός για την υποβολή προτάσεων από την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011, ώρα 
12.01 π.μ έως την Δευτέρα 16 Μαΐου 2011, ώρα 23:59 μ.μ.  

Οι νικητές θα ανακοινωθούν επίσημα σε ειδική τελετή βράβευσης τον Οκτώβριο του 2011. 
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Αξιολόγηση σε τρία στάδια  
Η αξιολόγηση θα γίνει σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο από ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων, το δεύτερο από 
επιτροπή καθηγητών ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων και ο τρίτο από επιτροπή ελλήνων 
επιχειρηματιών. 

Από κάθε κατηγορία θα επιλεγεί μία νικήτρια πρόταση. Η καλύτερη από αυτές θα ανακηρυχθεί η μεγάλη νικήτρια 
του διαγωνισμού και θα βραβευτεί με το χρηματικό ποσό των 100.000 δολ.  

Επιπλέον, και οι τέσσερις νικήτριες προτάσεις θα βραβευτούν με ένα σύνολο σημαντικών μη χρηματικών 
βραβείων, ενώ θα αξιολογηθούν και για περαιτέρω χρηματοδότησή τους από ελληνικές τράπεζες. 

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά οι όροι του διαγωνισμού είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα 
www.miw.gr 
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