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EIT Digital Venture Program 2020 

Άνοιξαν οι αιτήσεις για την τρίτη έκδοση του ευρωπαϊκού προγράμματος που 

βοηθά πρώιμες startups με καθοδήγηση και χρηματοδότηση έως €25.000 ανά 

εταιρεία! 

 

Αθήνα 19 Μαρτίου 2020, 

Το EIT Digital Venture Program είναι το μοναδικό πρόγραμμα υποστήριξης της 

επιχειρηματικότητας που απευθύνεται σε πρώιμες νεοφυείς ομάδες που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της τεχνολογίας. Διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από το 
Found.ation στην περιοχή των ανατολικών Βαλκανίων (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, 

Ρουμανία και Αλβανία) σε συνεργασία με το EIT Digital, ενώ συνολικά περιλαμβάνει 20 
ευρωπαϊκές χώρες.  

Πρόκειται για έναν accelerator σχεδιασμένο ειδικά για να βοηθήσει τις νέες startups να: 

 Αναπτύξουν και ολοκληρώσουν το προϊόν τους σε στάδιο λειτουργικού πρωτοτύπου 

(MVP) με τη βοήθεια έμπειρων μεντόρων από την ομάδα του Found.ation και το 

δίκτυο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας 

 Δώσουν νομική υπόσταση στην εταιρεία τους 

 Αναζητήσουν την πρώτη τους χρηματοδότηση 

Το 2020 το πρόγραμμα φιλοδοξεί να υποστηρίξει με πιο ουσιαστικό τρόπο τις ομάδες που θα 

ολοκληρώσουν τον κύκλο επιτάχυνσης, καθώς εκτός από τις €15.000 ευρώ που θα λάβει η 

κάθε μία, θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν επιπλέον €10.000 αν βρουν τον πρώτο 

τους χρηματοδότη μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου (συνολικά €25.000).  

 

Τι προσφέρει το EIT Digital Venture Program: 

 Χρηματοδότηση έως €25.000 ανά εταιρεία 

http://www.facebook.com/found.ationgr
http://thefoundation.gr/
http://thefoundation.gr/eit-digital-venture-program/
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 Υποστήριξη από ειδικούς για την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση του MVP τους 

 Εκπαίδευση στον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης  

Το πρόγραμμα acceleration σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Found.ation. 

 

Μερικά στοιχεία για το EIT Digital Venture Program: 

 €110.000 ευρώ δόθηκαν συνολικά σε 7 επιλεγμένες startups (EasyDoc, Eliminatore, 
Embiots, Hireflows, Orderstate, Quarioo, Scoop) το 2018, ενώ το 2019 επιλέχθηκαν 

8 ομάδες (Alumni Reach, Epsilon, iqrate, Morphe, PlaceME, Ramp, Realchain, 

Summarly), οι οποίες έλαβαν συνολικά €120.000.  

 Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα ομάδες από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη 
Ρουμανία και τη Βουλγαρία.  

 Οι startups είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές 

διοργανώσεις και δήλωσαν πως η αναφορά για τη συμμετοχή τους στο venture 
program βοήθησε να τους δοθούν επιπλέον ευκαιρίες.  

 Μερικές δηλώσεις από τις ομάδες των προηγούμενων εκδόσεων: 

«Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία, καθώς είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε το 
επιχειρηματικό μας μοντέλο και να αλλάξουμε κατεύθυνση τη σωστή στιγμή. Το 
Found.ation μας προσέφερε το κατάλληλο περιβάλλον για να δουλέψουμε την ιδέα 
μας και προτείνουμε ανεπιφύλακτα το πρόγραμμα, καθώς μας έδωσε πρόσβαση σε 
δικτύωση, αξιοπιστία και κεφάλαια» - Quarioo (Ρουμανία).  

«Το Bootcamp και η Demo Day είναι μια ανεκτίμητη εμπειρία. Το διάστημα του 
mentoring βοηθά τις ομάδες να τεστάρουν την ιδέα τους, ενώ η χρηματική ενίσχυση 
συμβάλλει στο να γίνουν τα πρώτα βήματα. Τέλος, γνωρίζεις ταλαντούχους, πολύ 
ενδιαφέροντες ανθρώπους.» - Alumni Reach (Ελλάδα). 
«Η εμπειρία ήταν φοβερή. Βρήκαμε τον κατάλληλο μέντορα για την περίπτωσή μας, 
καλύψαμε το κόστος του πρωτοτύπου, είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε 
μπροστά σε επενδυτές, βρήκαμε νέους συνεργάτες και πιθανούς πελάτες. Το ότι 
πλέον ανήκουμε στο portfolio του EIT Digital μας έδωσε τη δυνατότητα να 
συνομιλήσουμε με ανθρώπους από την Ευρώπη σε διάφορα συνέδρια και να 
αναζητήσουμε ευκολότερα επιπλέον χρηματοδότηση» - Embiots (Ελλάδα).  

 

Δομή και βασικό χρονοδιάγραμμα του προγράμματος: 

 Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 26 Απριλίου 2020. 

 Έως 10 επιλεγμένες ομάδες θα λάβουν μέρος σε ένα διήμερο Bootcamp που θα 

πραγματοποιηθεί στις 25 & 26 Μαΐου 2020, όπου θα παρακολουθήσουν 

ενδιαφέρουσες ομιλίες και χρήσιμα εκπαιδευτικά workshops. 

 Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει μια περίοδος 8 εβδομάδων, κατά τη διάρκεια της 
οποίας οι ομάδες θα έχουν τον χρόνο να αναπτύξουν το προϊόν τους και να 

ετοιμάσουν την παρουσίασή τους, λαμβάνοντας επίσης πολύτιμη καθοδήγηση από 
έμπειρους mentors. Η συγκεκριμένη φάση του προγράμματος πραγματοποιείται εξ 

αποστάσεως, για να διευκολύνει τις ομάδες από κάθε χώρα και περιοχή.  

 Οι ομάδες θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την τελική τους παρουσίαση στις 14 
Ιουλίου 2020.  

 Οι ομάδες δεσμεύονται να παρέχουν μετοχικό κεφάλαιο 5% της εταιρείας που θα 
ιδρύσουν ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.  

  

Ποιοι και πώς μπορούν να υποβάλουν αίτηση: 

http://www.facebook.com/found.ationgr
http://thefoundation.gr/
https://easydoc.bg/
http://www.eliminatore.com/
http://www.embiots.gr/
https://hireflows.tech/
https://www.orderstate.com/
http://www.quarioo.com/
http://www.scoop.gr.com/
https://www.alumnireach.com/
https://iqrate.pro/
http://morphe.cc/
https://summarly.com/
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 Δεκτές γίνονται αιτήσεις από ομάδες που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε νομική 

σύσταση εταιρείας και δραστηριοποιούνται σε έναν από τους παρακάτω τομείς της 
αγοράς: Ψηφιακή Βιομηχανία, Ψηφιακές Πόλεις, Ψηφιακή Υγεία/Ευεξία, Ψηφιακές 

Υποδομές, Ψηφιακή Οικονομία. 

 Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην αγγλική γλώσσα, μέσα από 

αυτήν την πλατφόρμα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους κανονισμούς και 
τους όρους του προγράμματος πριν υποβάλετε την αίτησή σας.  

 Η προθεσμία για τη λήξη υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 26 Απριλίου 2020. 

 

Σημειώνεται πως για την προστασία της δημόσιας υγείας, εφόσον μέχρι τη διεξαγωγή του 
bootcamp και της demo day δεν κρίνεται ασφαλής η συμμετοχή με φυσική παρουσία, τα 
μαθήματα και τα pitches θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως, μέσω web.  

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος ή 
επικοινωνήστε με την ομάδα του Found.ation στο email info@thefoundation.gr. 

 

------------------------------------------------------ 

Σχετικά με το EIT Digital 

Το EIT Digital είναι ένας κορυφαίος ευρωπαϊκός οργανισμός ανοιχτής καινοτομίας που συνεργάζεται με πάνω από 

130 κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, startups, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. Το 

EIT Digital επενδύει σε στρατηγικούς τομείς για να επιταχύνει την εισαγωγή στην αγορά ψηφιακών τεχνολογιών που 

βασίζονται στην έρευνα και να φέρει επιχειρηματικό και ηγετικό ταλέντο στην Ευρώπη. 

Το EIT Digital είναι μια κοινότητα γνώσης και καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

(EIT). Τα κεντρικά γραφεία του EIT Digital βρίσκονται στις Βρυξέλλες, ενώ κέντρα συνεγκατάστασης υπάρχουν στο 

Βερολίνο, τη Βουδαπέστη, το Αϊντχόβεν, το Ελσίνκι, το Λονδίνο, τη Μαδρίτη, το Παρίσι, τη Στοκχόλμη, το Τρέντο και 

ένα hub στη Silicon Valley. 

https://www.eitdigital.eu/  

 

Σχετικά με το Found.ation 

To Found.ation είναι μια κορυφαία πλατφόρμα τεχνολογίας και καινοτομίας στην ΝΑ Ευρώπη, ενεργώντας ως 

κόμβος για startups, ως επιταχυντής ψηφιακού μετασχηματισμού για επιχειρήσεις και ως τεχνολογική εκπαιδευτική 

κυψέλη. 

Βοηθά και εκπαιδεύει ανθρώπους και εταιρείες στην ψηφιακή νοοτροπία, τις τεχνολογικές πλατφόρμες και εργαλεία, 

παρέχοντάς τους τις δεξιότητες που θα τους χρησιμεύσουν στο μέλλον και δημιουργώντας μια δεξαμενή ταλέντων με 

νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Συνδέει εταιρείες, startups και νέα ταλέντα σε ένα οικοσύστημα επιχειρηματικότητας. 

Το Found.ation ιδρύθηκε το 2011 ως ένας από τους πρώτους συνεργατικούς χώρους της νοτιοανατολικής Ευρώπης, 

και εξελίχθηκε σε έναν ολοκληρωμένο σύμβουλο που καθοδηγεί τον επιχειρηματικό κόσμο στη νέα τεχνολογική 

πραγματικότητα. 

Από το 2015, το Found.ation είναι αποκλειστικός συνεργάτης του EIT Digital στο πρόγραμμα ARISE Europe, για την 

Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Κύπρο, που στοχεύει στην ενδυνάμωση του τοπικού οικοσυστήματος 

startup, διαμέσου κοινών και άρτια δομημένων πρωτοβουλιών. 

http://thefoundation.gr/  

http://www.facebook.com/found.ationgr
http://thefoundation.gr/
https://fondazioneeitdigitalitaly.submittable.com/
https://www.eitdigital.eu/fileadmin/files/2018/ARISE/East-Balkan.zip
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