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Το έργο Pop-Machina έχει λάβει 
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης «Ορίζοντας 2020», στο πλαίσιο 
της συμφωνίας επιχορήγησης αρ. 821479 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

"Breeding Circular Entrepreneurship through Makerspaces: 

Success Stories and Lessons Learnt towards Scaling up" 
 

Στις 15 Δεκεμβρίου 2022, η κοινότητα του έργου H2020 Pop-Machina θα μαζευτεί για ακόμα μία φορά, σε 

μία υβριδική εκδήλωση για να ανταλλάξει  βέλτιστες πρακτικές, ιστορίες επιτυχίας και διδάγματα σχετικά με το 

πρόγραμμα Κυκλικής Επιτάχυνσης για Δημιουργούς (Circular Maker Accelerator) που εκτελέστηκε με 

επιτυχία σε πολλαπλούς δημοτικούς συνεργατικούς πολυχώρους δημιουργίας (makerspaces), υποστηρίζοντας 

αποτελεσματικά πάνω από 100 δημιουργούς.  

 

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε πως να ενδυναμώσετε τέτοιους πολυχώρους δημιουργίας ή και πως να 

ενδυναμωθείτε από αυτούς, αυτή η εκδήλωση είναι για εσάς! 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΔΩ! | ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΦΟΡΟΡΙΕΣ ΕΔΩ!  
 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 6 δημοτικοί 

πολυχώροι δημιουργίας  και 8 έργα δημιουργών 

θα μοιραστούν τις ιστορίες επιτυχίας τους, 

παρουσιάζοντας την εμπειρία τους μέσω Κυκλικού 

Επιταχυντή για Δημιουργούς, παρέχοντας πολύτιμες 

πληροφορίες υπό τη μορφή βέλτιστων πρακτικών, 

ιστοριών επιτυχίας και διδαγμάτων. Στόχος της 

εκδήλωσης είναι να εμπνεύσει άλλους Δήμους, 

συνεργατικούς πολυχώρους δημιουργίας και 

δημιουργούς να ξεκινήσουν το δικό τους ταξίδι 

επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Εμπνευσμένοι ομιλητές και ειδικά κίνητρα μέσω 

των ψηφιακών εργαλείων του Pop-Machina θα προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία στους συμμετέχοντες. 

 

Σχετικά με το πρόγραμμα Κυκλικής Επιτάχυνσης για Δημιουργούς  

Η ενδυνάμωση των δημιουργών, παρέχοντάς τους τα μέσα για να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που σχετίζονται 

με βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, επεκτασιμότητα, και το λεπτό διαχωρισμό μεταξύ του ανοιχτής συζήτησης 

και επιχειρηματικότητας, αποτελούν το κλειδί για μια επιτυχημένη είσοδό τους στις αγορές και να αυξήσουν 

την επιχειρηματική δύναμη των κυκλικών ιδεών τους. Ως εκ τούτου, η κοινοπραξία Pop-Machina σχεδίασε τον 

πρόγραμμα Κυκλικής Επιτάχυνσης για Δημιουργούς, μια διαδικασία επιτάχυνσης 4-5 μηνών που δίνει τη 

δυνατότητα τόσο στους συνεργατικούς πολυχώρους δημιουργίας όσο και στους δημιουργούς να αναζητήσουν 

και να καλλιεργήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες, μέσα από πολλαπλές υπηρεσίες επιχειρηματικής 

υποστήριξης. 

 

Το πρόγραμμα Κυκλικής Επιτάχυνσης για Δημιουργούς πραγματοποίησε την πορεία του εντός του 2022 σε 

επτά δημοτικούς συνεργατικούς πολυχώρους δημιουργίας σε Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), Κάουνας 

(Λιθουανία), Λέβεν (Βέλγιο), Πειραιά (Ελλάδα), Σανταντέρ (Ισπανία), Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) και Φένλο 

(Ολλανδία), εκπαιδεύοντας αποτελεσματικά 105 δημιουργούς και υποστηρίζοντας πάνω από 40 έργα 

δημιουργών. Καθώς το ταξίδι προς την επιχειρηματικότητα συνεχίζεται, η κοινότητα του Pop-Machina 

επιθυμεί να μοιραστεί τα πρώτα αποτελέσματα, ενώ σχεδιάζει τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. 

 

Η εκδήλωση θα είναι στα Αγγλικά, ενώ κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτής θα πραγματοποιηθούν τοπικές 

δράσεις στα Ελληνικά.  

https://pop-machina.eu/
https://ee.dcat.pop-machina.eu/single/jQW1zkAk
https://okt.pop-machina.eu/event/breeding-circular-entrepreneurship-through-makerspaces-success-stories-and-lessons-learnt-towards-scaling-up/
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Περισσότερα για το Pop-Machina  

Το έργο H2020 Pop-Machina επιδιώκει να αναδείξει και να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ του κινήματος των 

δημιουργών και της κυκλικής οικονομίας, προκειμένου να προωθήσει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και να 

δημιουργήσει κοινωνικοοικονομικά οφέλη στις ευρωπαϊκές πόλεις. 

 

Το Pop-Machina υλοποιείται από μια κοινοπραξία που συντονίζεται από το KU Leuven και αποτελείται από 

23 εταίρους σε 8 χώρες: 

 
● KU Leuven 

www.kuleuven.be – Belgium 

● City of Leuven 
 www.leuven.be – Belgium 

● ETAM  
www.etam.gr – Greece  

● City of Thessaloniki  
www.thessaloniki.gr – Greece 

● Municipality of Piraeus   
www.piraeus.gov.gr – Greece  

● Q-PLAN International  
www.qplan-intl.gr – Greece 

● University of Macedonia  
www.uom.gr – Greece 

● Santander City Council 
www.santander.es – Spain 

● University of Cantabria 

www.unican.es  – Spain 

● Municipality of Venlo  
www.venlo.nl  – The Netherlands 

● TU Delft  
www.tudelft.nl – The Netherlands  

● Istanbul Metropolitan Municipality 

www.ibb.istanbul – Turkey  

● ISTAC  

www.istac.istanbul – Turkey  

● PLANET TURKEY   

www.planet-turkey.com – Turkey  

● Koc University  

www.ku.edu.tr – Turkey  

● Kaunas City Municipal 

Administration  

www.kaunas.lt – Lithuania  

● University of Management and 

Economics 

www.ism.lt – Lithuania  

● University of Cambridge  

www.cam.ac.uk – United Kingdom 

● Centre for Research & Technology 

Greece  

www.certh.gr – Greece 

● White Research  

www.white-research.eu – Belgium 

● CommonLawgic 

www.commonlawgic.org – Greece 

● INTRASOFT International  

www.intrasoft-intl.com – Luxembourg 

● Institute for Advanced Architecture of 

Catalonia  

www.iaac.net – Spain

Για ακόμα περισσότερες πληροφορίες για το Pop-Machina 

www.Pop-Machina.eu  
Pop-Machina@kuleuven.be  

  @PopMachina.H2020  
  Pop-Machina Project 

  @Pop_Machina  
Pop-Machina 

 

http://www.leuven.be/
http://www.etam.gr/
http://www.piraeus.gov.gr/
http://www.qplan-intl.gr/
http://www.uom.gr/
http://www.region-stuttgart.de/
http://www.venlo.nl/
http://www.tudelft.nl/
http://www.tudelft.nl/
http://www.istac.istanbul/
http://www.planet-turkey.com/
http://www.ku.edu.tr/
http://www.ku.edu.tr/
http://www.cam.ac.uk/
http://www.certh.gr/
http://www.white-research.eu/
http://www.iaac.net/
http://www.pop-machina.eu/
mailto:Pop-Machina@kuleuven.be
https://www.facebook.com/PopMachina.H2020
https://www.youtube.com/channel/UCsJduY4rQ8yjd8CPe5JX6eg
https://twitter.com/Pop_Machina
https://www.linkedin.com/company/pop-machina/

