
Καλούμε startup επιχειρήσεις που είναι έτοιμες να ανέλθουν στο εξωτερικό να 
συμμετέχουν στα Deep Dive Weeks του Δουβλίνου, της Λισαβόνας, του Βερολίνου και των 
Βαλτικών 
  
To Startup Lighthouse ανοίγει αιτήσεις για τα Deep Dive Weeks του 2019. Τέσσερις 
διαφορετικές θεματικές σε τέσσερα διαφορετικά οικοσυστήματα περιμένουν να 
δημιουργήσουν τις επόμενες startups-μονόκερους.  
  
Ποιος είναι ο στόχος; 
Τα Deep Dive Weeks φέρνουν σε επαφή κορυφαίες startup επιχειρήσεις σε όλη την 
Ευρώπη, επιδιώκοντας τη διεθνή τους επέκταση. Οι startup επιχειρήσεις θα συναντήσουν 
ανθρώπους και οργανισμούς «κλειδιά» στον τομέα ενδιαφέροντος τους, οι οποίοι θα 
μοιραστούν τις γνώσεις τους και θα δουλέψουν μαζί τους για να επεκτείνουν τις 
επιχειρήσεις τους. Οι καλύτερες startup επιχειρήσεις  θα λάβουν επιπρόσθετες 
υποστηρικτικές υπηρεσίες μέσα στο 2019, συμπεριλαμβανομένων εισιτηρίων για 
σημαντικές τεχνολογικές εκδηλώσεις στην ΕΕ και συμμετοχή σε αποστολές εκτός της ΕΕ 
(Silicon Valley, Νέα Υόρκη, Ισραήλ). Περισσότερες λεπτομέρειες στο 
http://startuplighthouse.eu/ 
  

  
Το πρώτο Deep Dive Week λαμβάνει χώρα στο Δουβλίνο (7-10 Απριλίου) και εστιάζει σε 
startup επιχειρήσεις που ασχολούνται με την Ιατρική Τεχνολογία (MedTech). 
 
Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου στο F6S: 
https://www.f6s.com/deepdiveweekdublin2019/apply  
  

  
Το επόμενο Deep Dive Week πραγματοποιείται στη Λισαβόνα (13-17 Μαΐου) και στοχεύει 
σε startup επιχειρήσεις για Έξυπνες Πόλεις (Smart Cities) με έμφαση στην Πράσινη 
Ενέργεια  (Green Energy) και τις Πράσινες Υποδομές (Green Infrastructure). 
 
Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές μέχρι την 1 Μαρτίου στο F6S: 
https://www.f6s.com/deepdiveweeklisbon2019/apply  
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Μετά τη Λισαβόνα συνεχίζουμε στο επόμενο Deep Dive Week στο Βερολίνο (20-24 Μαΐου) 
με θέμα τις startup επιχειρήσεις της Κινητικότητας του μέλλοντος/Future Mobility 
(αυτοκινητοβιομηχανία, σιδηροδρομικές μεταφορές, αεροδιαστημική). 
 
Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές μέχρι τις 8 Μαρτίου  στο F6S: 
https://www.f6s.com/deepdiveweekberlin2019/apply 
  

  
Το τελευταίο Deep Dive Week του έτους πραγματοποιείται στο Βίλνιους για το Deep Dive 
Week Βαλτικών χωρών (27-31 Μαΐου) και επικεντρώνεται στις startup επιχειρήσεις για την 
Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Fintech) που είναι έτοιμες να αναρριχηθούν διεθνώς. 
  
Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές μέχρι τις 15 Μαρτίου  στο F6S: 
https://www.f6s.com/deepdiveweekbaltics2019/apply 

Το πρόγραμμα είναι 100% δωρεάν και τα ταξιδιωτικά έξοδα επιστρέφονται μέχρι 500€. 
Κάθε startup είναι ευπρόσδεκτη να φέρει 2 μέλη της ομάδας. Θα βρείτε τα κριτήρια 

επιλογής, εδώ. 

Κάντε την αίτησή σας σήμερα! 
................. 

 
Σχετικά με το Startup Europe 
  

 
Το Startup Europe είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εμπίπτει στην 
«Ψηφιακή Ενιαία Αγορά». Στόχος της Ευρώπης είναι να εκδημοκρατιστεί το φαινόμενο των 
νεοσύστατων επιχειρήσεων, έτσι ώστε κάθε πολίτης να έχει ίσες ευκαιρίες να γίνει επιτυχημένος 
επιχειρηματίας οπουδήποτε βρίσκεται στην Ευρώπη. Επιπλέον, το Startup Europe βοηθά τις 
νεοσύστατες επιχειρήσεις στη φάση ανάπτυξής τους να μεγαλώσουν σε όλη την Ευρώπη και να 
διεθνοποιηθούν παγκοσμίως. Βασική προτεραιότητα του Startup Europe είναι η ανάπτυξη 
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οικοσυστημάτων υψηλής ποιότητας με βάση τα ταλέντα και το υψηλό επίπεδο σύνδεσης μεταξύ των 
φορέων των οικοσυστημάτων σε επίπεδο ΕΕ. 
                                
Το Startup Europe κινητοποίησε το οικοσύστημα επιχειρηματικής τεχνολογίας και βοήθησε να 
ακουστεί η φωνή τους στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Έχει συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση αυτού 
του περιβάλλοντος και έχει αυξήσει την πολιτική επίγνωση του θέματος. Στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 
2020», χρονοδιάγραμμα 2018-2020, 7 πρότζεκτ υλοποιούνται όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τις 
δεξιότητες, τα επιχειρηματικά γεγονότα και συμβουλές για την ανάπτυξη. Εκκίνηση Τα προγράμματα 
του Startup Europe επικεντρώνονται στην παροχή βοήθειας στις κοινότητες νεοσύστατων 
επιχειρήσεων, την αύξηση των συνεργασιών μεταξύ των οικοσυστημάτων νεοσύστατων 
επιχειρήσεων , την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την 
άνοδο των επιχειρήσεων. 
 
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (One Stop Shop) και για να έχετε 
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να έχουν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις για 
να  αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν: http://startupeuropeclub.eu/ 

 
Σχετικά με το Startup Lighthouse 

 
Το Startup Lighthouse προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό υποστήριξης, επιτάχυνσης και 
διεθνοποίησης. Εστιάζοντας σε 4 οικοσυστήματα: το Βερολίνο, τη Λισαβόνα, το Δουβλίνο και τη 
Βαλτική, το πρόγραμμα είναι δομημένο σε ειδικές θεματικές (IoT, Blockchain, E-Gov, Healthcare, 
Analytics, TravelTech,...). Για νεοσύστατες επιχειρήσεις έτοιμες στην αναρρίχηση στο εξωτερικό ( A’ 
Γύρος +1 εκατομμύριο €), το Lighthouse ξεκινά με Deep Dive Weeks για επέκταση του 
οικοσυστήματος. Σε όλες τις Lighthouse νεοσύστατες επιχειρήσεις ανατίθεται ένας Scaling Manager 
για υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά του προγράμματος. Οι καλύτερες νεοσύστατες 
επιχειρήσεις λαμβάνουν υπηρεσίες διεύρυνσης, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών μόνο για 
προσκεκλημένους και εισιτήρια σε σημαντικά γεγονότα της ΕΕ.. Επίσης συμμετοχή σε αποστολές 
πέρα από την ΕΕ (Silicon Valley, Νέα Υόρκη και Ισραήλ). 
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