
 

 

Το EIT RawMaterials Regional Centre Greece και το πρόγραμμα RIS-Education, σας προσκαλούν να 

συμμετάσχετε σε ένα εκ των δύο εκπαιδευτικών εργαστηρίων, διάρκειας 1,5 ημέρας (φυσική 

παρουσία). Τα δύο εκπαιδευτικά εργαστήρια εστιάζουν στις διαδικασίες μεταφοράς τεχνολογίας και 

διαχείρισης καινοτομίας και θα λάβουν χώρα την Τετάρτη 15 και Πέμπτη 16 Ιουνίου στις 

εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στη Σχολή των Μηχανικών Μεταλλείων 

Μεταλλουργών.  

Τα προκείμενα εκπαιδευτικά εργαστήρια διοργανώνονται στο πλαίσιο του RM Tech Flow, με 

παράλληλες συνεδρίες για τα δύο διαφορετικά ακροατήρια. 

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει την Τετάρτη 15 Ιουνίου στη 13:00 με ένα γεύμα καλωσορίσματος και 

δικτύωση μεταξύ επαγγελματιών και συμμετεχόντων. Στη συνέχεια θ’ ακολουθήσουν: 

 

A) Το εκπαιδευτικό εργαστήριο για την ομάδα των Ερευνητών μ’ ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και 

πέραν του κλάδου των Ορυκτών Πρώτων Υλών, με τίτλο «Bring your tech to the Market»: Τετ 15, 

16 Ιουνίου, 2022, 14:00 – 17:30.  

•    1η ημέρα, απογευματινή συνεδρία (14:00 – 17:30): Position your Technology, John Whelan, Trinity 

College, Ιρλανδία 

•    2η Ημέρα, πρωϊνή συνεδρία (09:30 – 13:00): Market driven Research, Kent Mrozek, LTU Business, 

Σουηδία 

•    2η Ημέρα, απογευματινή συνεδρία (14:00 – 17:30): Generating impact out of R&D, Unai Calvar 

Aranburu, Tecnalia Ventures, Ισπανία 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο εκπαιδευτικό εργαστήριο και να μάθουν 

περισσότερα εδώ. 

https://rcgreece.labmet.ntua.gr/
https://rmtechflow.eitrawmaterials.eu/
https://rmtechflow.eitrawmaterials.eu/date-places/cat-course-for-researchers/72-researchers-athens


 

B) Το εκπαιδευτικό εργαστήριο για την ομάδα των Υπαλλήλων Αρμόδιων σε θέματα μεταφοράς 

γνώσης, υπεύθυνων για την αξιολόγηση, αναβάθμιση της τεχνολογίας, και την μεταφορά της στα 

κέντρα τεχνολογίας, με τίτλο «The Excellent TTO»: Τετ 15, 16 Ιουνίου, 2022, 14:00 – 17:30. 

•    1η ημέρα, απογευματινή συνεδρία (14:00 – 17:30): The Impactful TTO, Kent Mrozek, LTU 

Business, Σουηδία 

•    2η Ημέρα, πρωϊνή συνεδρία (9:30 – 13:00): Building the Business Case, Unai Calvar, Tecnalia 

Ventures, Ισπανία 

•    2η Ημέρα, απογευματινή συνεδρία (14:00 – 17:30): The right exploitation strategy, John Whelan, 

Trinity College, Iρλανδία 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο εκπαιδευτικό εργαστήριο και να μάθουν 

περισσότερα εδώ. 

 

Η συμμετοχή στα παραπάνω εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι δωρεάν.  

 

 

 

 

Follow us!         http://rcgreece.labmet.ntua.gr/ 

Subscribe to our mailing list to get the latest news and updates! 

 

https://rmtechflow.eitrawmaterials.eu/date-places
http://rcgreece.labmet.ntua.gr/
http://eepurl.com/dz799T
https://www.linkedin.com/company/11765792/admin/
https://twitter.com/RCGREECE

