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Το πλήρες οικοσύστημα του DIVA

Το έργο DIVA στοχεύει στην δημιουργία 
και ανάπτυξη νέων βιομηχανικών 
ψηφιακών αλυσίδων αξίας με εφαρμογές 
στην αγροδιατροφή,  την δασοκομία και 
το περιβάλλον.

Χρηματοδοτείστε την 
καινοτομία στις 

δραστηριότητες σας

Μοιραστείτε με 
άλλους τις 

τεχνολογικές 
ανάγκες της 

επιχείρησής σας

Ανοίξτε νέες 
διεθνείς αγορές

Αναπτύξτε νέα 
προϊόντα και 
υπηρεσίες 

Αναπτύξτε μία ιδέα 
προκειμένου να 
καταστεί ώριμη

Δοκιμάστε λύσεις 
σε μεγάλης 

κλίμακας επιδεικτικές 
εγκαταστάσεις

Διασυνδεθείτε 
με δυνητικούς 

πελάτες

Ελάτε σε 
επαφή με 

προμηθευτές 
τεχνολογίας

Δοκιμάστε 
βασικές 

τεχνολογίες 
γενικής 

εφαρμογής για την 
βελτίωση της 

επιχείρησης σας

Παρόχους καινοτομικών 
ψηφιακών λύσεων (ΜΜΕ)

Φορείς από την 
Αγροδιατροφή, 
Δασοκομία ή το 

Περιβάλλον

Ψηφιακές 
αγορές 

Τεχνητή 
Νοημοσύνη, 

Μεγάλα 
Δεδομένα και 
Υπολογιστικά 

Νέφη

Διαδίκτυο των 
πραγμάτων

Υλικά και 
εξαρτήματα 
Ψηφιακών 

Ηλεκτρονικών 
και Φωτονικής

Ρομποτική

Συνεταιρισμοί

Εκτροφείς

Εμπόριο Γεωργικών 
εξοπλισμών

Ασφαλιστικοί 
όμιλοι

Βιομηχανία 
λιπασμάτων

Βιομηχανία 
τροφίμων

Το 

πρόκειται να 
στηρίξει:



 ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
DIVA

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ DIVA

Οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του DIVA περιλαμβάνουν δια-τομεακές 
συναντήσεις, ανεύρεση των κατάλληλων συνεργατών,  εκδηλώσεις 
διαμεσολάβησης με σεμινάρια και συναντήσεις B2B σε αποκλειστικούς 
ανοιχτούς χώρους 

Στο DIVA προβλέπονται δύο κατηγορίες εκδηλώσεων:

Δύο προκηρύξεις σχεδόν €3 εκ.  για την χρηματοδότηση επιλεγμένων  
επιχειρήσεων μέσω διαφορετικών τύπων κουπονιών καινοτομίας και μέχρι 
τα €60 χιλ. για την ανάδειξη καινοτομικών λύσεων:

€10 χιλ

Χρηματοδότηση για την πρόσβαση σε 
τεχνογνωσία και σε παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών από κάποιον 
τρίτο για την επίσπευση της καινοτομίας 
στην επιχείρηση

Προετοιμασία και καθοδήγηση

€10 χιλ

Χρηματοδότηση για να καταστεί 
τεχνολογικά ώριμο πρότερο έργο της 
επιχείρησης σας ή/και για την πρόσβαση 
στην τεχνογνωσία κάποιου τρίτου

Ωρίμανση

€25 χιλ - €60 χιλ

Χρηματοδότηση της δοκιμής της 
προτεινόμενης λύσης σε σχεδόν 
πραγματικές συνθήκες και 
περιβάλλοντα

Αποδεικτικά έργα

€30 χιλ

Χρηματοδότηση εξωτερικής 
συμβουλευτικής υποστήριξης στην αλυσίδα 
αξίας που μεσολαβεί για την διεθνή παρουσία 
της επιχείρησής σας ή για την συμμετοχή της 
σε διεθνείς εκθέσεις και εκδηλώσεις.

Διεθνοποίηση

Για όσους έχουν να επιλύσουν ένα 
πρόβλημα και επιθυμούν να εργαστούν με 

καινοτόμες ΜΜΕ. Υποβάλλετε την πρόκληση 
που αντιμετωπίζετε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για καινοτόμες προκλήσεις: Για όσους επιθυμούν να παρέχουν 

πιλοτικές εγκαταστάσεις, αγροκτήματα, 
παραγωγικές μονάδες, κλπ. με σκοπό να 

φιλοξενήσουν αποδεικτικές εφαρμογές 
καινοτομικών λύσεων.

Δίκτυο επιδεικτικών εγκαταστάσεων

Επωφεληθείτε από τις εκδηλώσεις του DIVA 
στην χώρα σας!

Δηλώστε συμμετοχή και επωφεληθείτε από 
τις διεθνείς εκδηλώσεις δικτύωσης.

Περισσότερα από 30 περιφερειακά/εθνικά 
εργαστήρια με σκοπό να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες 

των διαφορετικών πλαισίων και των συνθηκών στις 
οποίες δραστηριοποιήστε τόσο σε εθνικό όσο και σε 

περιφερειακό επίπεδο.

Δύο Ευρωπαϊκές εκδηλώσεις προκειμένου να 
αναδειχθούν οι καλύτερες τοπικές πρακτικές σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο και να δοθεί η ευκαιρία να 
συναντηθούν μεταξύ τους επιχειρήσεις από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση για να συζητήσουν πιθανές 

συνεργασίες και για να οικοδομήσουν από κοινού 
νέες αλυσίδες αξίας.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα επωφεληθούν 
και από την συμβουλευτική στήριξη που θα τους παρέχει το 

ίδιο το έργο.



AGRI SUD-OUEST 
INNOVATION

DIGITALPLACE

AMETIC

CTA

CRPV
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INESC TEC

GRNET

TEAGASC

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ DIVA

66 συμμετέχουσες
χώρες

1 41 4 εμπλεκόμενες 
Ευρωπαϊκές 
Περιοχές

Ερευνητικοί οργανισμοί και συνεργατικοί 
σχηματισμοί από την Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, 
Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία, που 
δραστηριοποιούνται και εξειδικεύονται στην 
αγροδιατροφή/δασοκομία και την πληροφορική.
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