Διεθνής εκδήλωση

"ATHENS 2010 SPACE
DAYS"
του Παναγιώτη Ιγνατιάδη

Πιο αναλυτικά, η
εκδήλωση "ATHENS
2010 SPACE DAYS"
έχει διπλό χαρακτήρα:
συνέδριο και «partenariat» (διμερείς επιχειρηματικές και ερευνητικές συναντήσεις). Το συνεδριακό μέρος
εστιάζει στην παραδοσιακή Ευρωπαϊκή
αγορά (δυνατότητες, τάσεις, τομείς για πιθανές συνεργασίες), τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς (FP7, ESA
tenders, investment funds, κλπ) και τη δυναμική της Ελληνικής, Βαλκανικής και Νοτιοανατολικής Ευρωπαϊκής αγοράς στο
χώρο του Διαστήματος. Οι ομιλητές προέρχονται από σημαντικούς φορείς του Ευρωπαϊκού χώρου (EADS Astrium, Thales,

κλπ), από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την
ESA και από επιλεγμένους εκπροσώπους
της Ελληνικής και Νοτιοανατολικής Ευρωπαϊκής αγοράς. Τo partenariat, αφορά συναντήσεις επιχειρηματικού και ερευνητικού
προσανατολισμού, οι οποίες προγραμματίζονται στη βάση ερευνητικών και επιχειρηματικών προφίλ που συγκεντρώνονται εκ
των προτέρων.
Το Διάστημα, αποτελεί έναν ισχυρό τεχνολογικό μοχλό έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης, η πρόοδος
του οποίου μεταφράζεται άμεσα σε λύσεις
καθημερινών προβλημάτων, αλλά και σε
εφαρμογές που τίθενται στην υπηρεσία
του πολίτη, όπως η
αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και η ασφάλεια
των πολιτών.
Οι δημόσιες πολιτικές στήριξης του
τομέα του Διαστήματος ποικίλουν, δημιουργώντας όλο και μεγαλύτερο εύρος ευκαιριών, για ερευνητική και επιχειρηματική
δραστηριοποίηση στο χώρο. Οι ευκαιρίες
αυτές, έχουν τη μορφή είτε ανοιχτών προκηρύξεων των εστιασμένων ανταγωνιστικών
ερευνητικών προγραμμάτων και προμηθειών (εξοπλισμού και υπηρεσιών) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA European Space Agency), είτε ανοιχτών
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ειδησεογραφία

Διεθνή εκδήλωση με τίτλο "ATHENS
2010 SPACE DAYS", διοργανώνει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ με στόχο την τόνωση της ελληνικής διαστημικής αγοράς και την
ενδυνάμωση της θέσης της στα Ευρωπαϊκά
δεδομένα. Αντικείμενο της εκδήλωσης, η
οποία θα λάβει χώρα στην Αθήνα από τις
12-14 Μαΐου 2010, είναι η ανάδειξη καινοτόμων επιχειρηματικών και ερευνητικών
δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών στο
χώρο του Διαστήματος, με έμφαση τόσο
στην παραδοσιακή αγορά της Δυτικής και
Κεντρικής Ευρώπης
όσο και στις αναπτυσσόμενες αγορές και τη
δυναμική της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

προσκλήσεων για υποβολή ερευνητικών
προτάσεων στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (7ο ΠΠ).

κών προτάσεων στον τομέα του Διαστήματος στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ (2007 και
2008), παρουσία συνολικά 69 ελληνικών
φορέων σε 45 υποβληθείσες προτάσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερες
από 60 ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και
μεγάλος αριθμός ΑΕΙ και ερευνητικών
ιδρυμάτων συνεργάζονται με την ESA σε

συνέχεια, είτε στοχευμένων προσκλήσεων
για υποβολή ιδεών στο πλαίσιο των μεταβατικών μέτρων συμμετοχής της Ελλάδας
στην ESA, είτε προκηρύξεων ανταγωνιστικών προγραμμάτων και προμηθειών (Invitation To Tenders). Επίσης, μεγάλη μερίδα
του ερευνητικού, τεχνολογικού και επιχειρηματικού κόσμου ανταποκρίθηκε στις
δύο προσκλήσεις για υποβολή ερευνητι-

Σχετικοί Σύνδεσμοι:
Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στο δικτυακό τόπο
www.athens2010-spacedays.gr
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