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Αποτελεί μία συνεχή αναπτυξιακή πρωτοβουλία με σειρά δράσεων δικτύωσης και
μεταφοράς τεχνογνωσίας, με κορυφαίο γεγονός την ετήσια Έκθεση PATRAS IQ.

Διοργανώνεται από το 2012 στην πόλη της Πάτρας και καθιερώνεται ως σημείο
συνάντησης ερευνητικών και παραγωγικών φορέων που αξιοποιούν τη γνώση και
προωθούν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα

Η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - PatrasIQ, αποτελεί συνδιοργάνωση των
Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων και του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοιχτού
Πανεπιστημίου, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας, της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με την υπογραφή
10ετούς προγραμματικής σύμβασης μεταξύ αυτών.



Τι περιλαμβάνει;

Προϊόντα καινοτόμων ιδεών (εκθέματα) που 
προέρχονται από:

 Φορείς Έρευνας & Τεχνολογίας με ώριμες 
επιχειρηματικές ιδέες

 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με προϊόντα 
που προέκυψαν από την συνεργασία με 
πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς 

 Πρότυπα σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν 
εντάξει στις δράσεις τους την καινοτομία 
και το επιχειρείν

 Επιστημονικές φοιτητικές ομάδες 
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Δράσεις δικτύωσης και μεταφοράς 
τεχνογνωσίας:

 Συναντήσεις εργασίας και σεμινάρια για 
την παρουσίαση ειδικών θεμάτων 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 

 Προσωπικές συναντήσεις μεταξύ 
ερευνητικών ομάδων, παραγωγικού 
τομέα και επενδυτών για τη διερεύνηση 
δυνατότητας αξιοποίησης ώριμων 
ερευνητικών αποτελεσμάτων 

 Ομιλίες προσωπικοτήτων και φορέων, 
αναγνωρισμένων για την συνεισφορά  
τους σε θέματα καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας
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• Η δημιουργία κρίσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τόσο στην ερευνητική κοινότητα όσο και στον
παραγωγικό τομέα, μέσα από μια διαρκή προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων και εφαρμογής
καινοτόμων ιδεών

• Η εξοικείωση του ερευνητικού και του παραγωγικού τομέα με σύγχρονες διαδικασίες διαχείρισης
γνώσης και ανάπτυξης καινοτομίας

• Η δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών δικτύων και δυναμικών μηχανισμών χρηματοδότησης της
καινοτομίας

• Η ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα μέσω
ενός σταθερού θεσμού

• Η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων

• Η ενίσχυση της εξωστρέφειας με προσέλκυση διεθνών εκθετών και συμμετοχή επιχειρηματικών
αγγέλων (business angels)

• Η μείωση της διαφυγής πνευματικού κεφαλαίου

• Η καθιέρωσή της διεθνώς ως θεσμός διασύνδεσης της έρευνας με τον επιχειρηματικό κόσμο

Οι άμεσοι στόχοι των διοργανωτών και συνεργαζόμενων
μελών, επιχειρησιακού χαρακτήρα για τη βιώσιμη και
αναβαθμισμένη μελλοντική πορεία της δράσης είναι:



Συμμετέχοντες στην Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras lQ

 ερευνητές 

 φοιτητές

 παραγωγικός τομέας 

 νεοφυείς επιχειρήσεις και τεχνοβλαστούς, 

 επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό

 μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Την έκθεση επισκέπτονται εκπρόσωποι της Πολιτείας, πρέσβεις, εκπρόσωποι
φορέων στο χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά
και επιχειρηματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε ποιους απευθύνεται;



 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν στην φετινή διοργάνωση τα
συνεργατικά περίπτερα (ερευνητικά εργαστήρια και νεοφυείς
επιχειρήσεις) τα οποία παρουσίασαν τα αποτελέσματα της
συνεργασίας τους για την υλοποίηση καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών.

Ενδεικτικά, στην PatrasIQ 2018 συμμετείχαν
 86 εκθέτες εκ των οποίων οι 8 συμμετείχαν με συνεργατικά περίπτερα
 32 ερευνητικά εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες
 20 επιχειρήσεις/τεχνοβλαστοί,
 10 φορείς/οργανισμοί,
 7 Πανεπιστημιακές Δομές
 4Φοιτητικές επιστημονικές ομάδες
 2 Περίπτερα με νικητές επιχειρηματικών διαγωνισμών
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 2017:

Η PATRAS IQ τιμήθηκε με το Εθνικό Βραβείο 
European Enterprise Promotion Awards –EEPA 2017, 
στην κατηγορία Προώθηση Επιχειρηματικότητας. 

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της 
Επιχειρηματικότητας διοργανώνονται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εθνικό επίπεδο  από τη 
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο 
Οικονομίας & Ανάπτυξης. 

Facebook: https://www.facebook.com/PromotingEnterprise/

 2016:

Τιμήθηκε με το Βραβείο Education
Business Awards 2016 του θεσμού που
επιβραβεύει τις καλές πρακτικές στον
χώρο της εκπαίδευσης, λαμβάνοντας
Έπαινο στην κατηγορία: Γ.5 Συνεργασία
με Επιχειρηματικούς Φορείς &
Οργανισμούς.

https://www.facebook.com/PromotingEnterprise/


Αντιπροσωπευτικά εκθέματα από την PatrasIQ 2018
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Αρχιτεκτονική

Κατασκευές

Υλικά

Πρωτογενής Τομέας / Τρόφιμα

Ιατρική / Βιοτεχνολογία

Μεταφορές

Φάρμακα

Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών / 
Διαδικτυακές Εφαρμογές

Προηγμένο λογισμικό 

Νανοτεχνολογία

Εξοικονόμηση Ενέργειας / Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας

Έδαφος - Θάλασσα

Κλίμα

Τουρισμός / Πολιτισμός 

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Θεματικοί Τομείς



https://www.youtube.com/watch?v=1bOr8u-wdbE (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=cl_gH-bNvYo   (2017), 
https://www.youtube.com/watch?v=HNOvwN09MOI  (Ert1-2016), 
https://www.youtube.com/watch?v=Zu8aP9CD7Vk  (2015), 
https://www.youtube.com/watch?v=fVlBA0TuGmc  (2012)

Website: http://www.patrasiq.gr 

Email: patrasiq@upatras.gr

Tel: 2610 969056 / 9057


