ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ

•

Διεθνές ψηφιακό συνέδριο «Innovative Greeks», 2 -3 Μαρτίου 2021

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας σε συνεργασία με την Endeavor Greece, διοργανώνει το ψηφιακό
συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Μαρτίου 2021 με τίτλο: Innovative Greeks. Για δύο ημέρες,
διεθνώς αναγνωρισμένοι Έλληνες επιχειρηματίες, έμπειροι capitalists, υψηλόβαθμα στελέχη με διεθνή
καταξίωση και μέλη της κυβέρνησης, θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους και θα ανταλλάξουν ιδέες και
απόψεις για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας. Για να
παρακολουθήσετε
δωρεάν
το
συνέδριο
κάντε
εγγραφή
στον
σύνδεσμο
https://www.linkedin.com/events/innovativegreekslaunchevent6762309007748190208/ . Η μετάδοση του
συνεδρίου θα γίνει μέσω του LinkedIn εδώ και σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό μπορείτε να
παρακολουθήσετε
απευθείας
μέσω
του
YouTube
εδώ.

•

Διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα «Η Στρατηγική Καινοτομίας 2021-2027 στο οικοσύστημα
Transport & Logistics: Σχεδιασμός και παρακολούθηση νέων Δράσεων», 18 Μαρτίου
2021

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του One Stop Liaison Office, με την επιστημονική υποστήριξη
της Ερευνητικής Ομάδας Συστημάτων Μεταφοράς του Α.Π.Θ. (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ), με υπεύθυνο τον Καθηγητή
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλο, διοργανώνει ένα πρόσθετο εργαστήριο στη
θεματική ενότητα των «ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» στις 18 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.30. Το εργαστήριο αποτελεί
μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 και πραγματοποείται στo
πλαίσιo υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης του έργου “INNOTRANS- Enhancing transport innovation
capacity of the regions” του Προγράμματος Interreg Europe. To εργαστήριο αυτό στοχεύει στον εντοπισμό
των τάσεων και την αναγνώριση των προτεραιοτήτων για την καινοτομία στις «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», μέσω
ανοικτής συμμετοχικής διαδικασίας, επιδιώκοντας την εξασφάλιση συντονισμένης και αποτελεσματικής
επικοινωνίας, εντός του οικοσυστήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Όσοι επιθυμούν να
συμμετέχουν στο εργαστήριο μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέσα από τον παρακάτω
σύνδεσμο https://cutt.ly/3zeHduy .Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τα θεματικά
εργαστήρια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: Σταύρος Μαντζανάκης 2313
319668, Χριστίνα Λαγκάνη 2313 319667, Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 2313319790, Μαρία Γουλάπτση
2313319705,email:info@ris3rcm.eu

•

3ο Συνέδριο Διαμεσολάβησης (22-23 Μαρτίου 2021) – IP Mediation Conference

Η Διεύθυνση Σημάτων της Γεν. Γραμ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
& Επενδύσεων, εν όψει της συμπλήρωσης ενός χρόνου από τη θέση σε ισχύ του νόμου για τα σήματα
ν.4679/20-03-2020, όπου για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα διαμεσολάβησης στις διοικητικές
διαδικασίες που αφορούν αντιδικίες επί σημάτων, με την ευκαιρία του 3ου Συνεδρίου Διαμεσολάβησης
που διοργανώνει το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (ΕUIPO) στις 22-23 Μαρτίου 2021,
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν σε αυτό, καταβάλλοντας το ήμισυ των τελών εγγραφής,
δηλαδή 75,00 ευρώ, κάνοντας εγγραφή στο ακόλουθο link https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ip-mediationconference-2021-palladium-nos-uas μέχρι 15-3-2021 το αργότερο, λόγω περιορισμένου αριθμού
συμμετεχόντων. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρχείο pdf).

