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Εγκαινίαση West Coast Landing Hub στον Άγιο Φραγκίσκο 

    
    

Στις 24/01/2018 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του κόμβου υποστηρικτικών υπηρεσιών 
West Coast Landing Hub του δικτύου ENRICH in the USA (European Network of Research and 
Innovation Centers and Hubs in the USA) στους χώρους του μεικτού επιμελητηρίου Βελγίου – ΗΠΑ 
στον Άγιο Φραγκίσκο (Belgian-American Chamber of Commerce). Την κύρια ομιλία κατά την 
εκδήλωση των εγκαινίων παρουσίασε η Σύμβουλος Έρευνας και Καινοτομίας στην Μόνιμη 
Αντιπροσωπεία της ΕΕ στις ΗΠΑ, κα Mary Kavanagh. 

 
Το διεθνές δίκτυο ENRICH χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 

έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 και έχει ως αποστολή να προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες 
σε Ευρωπαίους ερευνητές και επιχειρηματίες στον τομέα των τεχνολογιών αιχμής και της καινοτομίας 
ώστε αυτοί να αναπτύξουν συνεργασίες με μη-Ευρωπαίους εταίρους (πανεπιστημιακή κοινότητα, 
φορείς, επενδυτές, εταιρίες). Το δίκτυο ENRICH περιλαμβάνει ήδη τα προγράμματα ENRICH in Brazil 
και ENRICH in China, τα οποία ξεκίνησαν τις δράσεις τους εντός του 2017. Ο πρώτος από τους 
κόμβους παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ - αποκαλούμενων Landing Hubs - εδρεύει 
στον Άγιο Φραγκίσκο, ενώ επίκειται σύντομα έναρξη λειτουργίας ενός δεύτερου στην ανατολική ακτή, 
στην Βοστώνη. Το πρόγραμμα υλοποιείται από ένα consortium ευρωπαϊκών και αμερικανικών φορέων 
και εταιρειών. Σημειώνεται η συμμετοχή στο εν λόγω consortium της εταιρείας INTRASOFT 
International με έδρα το Λουξεμβούργο, του ομίλου της INTRACOM.  

Στις υπηρεσίες που προσφέρει το ENRICH in the USA περιλαμβάνονται:  
- Επισκέψεις και περιοδείες εργασίας (innovation tours) σε αμερικανικούς φορείς  και εταιρείες 
- Διοργάνωση εντατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (bootcamps) 
- Παροχή επαγγελματικών χώρων  
- Επαφές με επίδοξους επενδυτές 
- Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, συμπόσια 
- Υπηρεσίες business matchmaking (Research2Research, Research2Market, Business2Business) 
Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες αυτές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:  
https://near-us.eu/newsroom/launch-enrich-usa-network 
Σημειώνεται, προς αποφυγή σύγχυσης, ότι η μέχρι πρότινος ονομασία του προγράμματος ήταν Near- 
US (Network for European Research and Innovation Acceleration in the US). Η επόμενη φάση 
υποβολής αιτήσεων για την πρόσβαση στις ανωτέρω υπηρεσίες ξεκινάει στις 22 Φεβρουαρίου 2018 
μέσω ανοιχτού διαγωνισμού. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται δωρεάν για τον πρώτο χρόνο στις 
επιλεγείσες εταιρίες.  
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