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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

ΕΠΕΙΓΟΝ 

(ενέργεια έως και 31.8.2022) 

 

  Πεκίνο, 10 Αυγούστου 2022 

  Α.Π.: Φ. 2140/ΑΣ 1150 

   

  Προς: 

 

Κοιν.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε.Δ.: 

Βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ. ημών, μ. e-mail) 

 

- Υπουργείο Εξωτερικών 

   - Διπλωματικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 

   - Διπλωματικό Γραφείο κ. Υπουργού 

   - Διπλωματικό Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 

   - Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού, κ. Κ. Φραγκογιάννη 

   - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

   - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ 

   - Γραφείο κ.κ. Α΄ & Β΄ Γενικών Διευθυντών 

   - Α9, Β1, Β5, Β7, Δ4 & Γ1 Διευθύνσεις 

   - Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σαγκάης (μ. ημών, μ. e-mail) 

 

   - ΜΑ ΕΕ 

 

- Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων (μ. ημών, μ. e-mail) 

   Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 

   Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων (e-mail: m.christoula@gsrt.gr) 

 

- Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (μ. ημών, μ. e-mail) 

   Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης 

   (e-mail: gg3@minedu.gov.gr)  

 

Γραφείο κ. Πρέσβη 

Θέμα: «5ος Διεθνής Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Ταλέντων». 

Σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων και Κόμβων 

Έρευνας και Καινοτομίας (www.enrichcentres.eu), σας γνωρίζουμε ότι, η Δημοτική Αρχή 

της κινεζικής πόλης Jinan (Επαρχία Shandong, Ανατολική Κίνα) διενεργεί, για πέμπτο 

συνεχές έτος, τον εν θέματι διαγωνισμό. 

Στον διαγωνισμό καλούνται να συμμετάσχουν άτομα ή ομάδες που έχουν αναπτύξει 

εμπορικά εφαρμόσιμη καινοτομία, η οποία, όμως, να μην έχει ακόμα εισέλθει σε στάδιο 

εμπορευματοποίησης, στους εξής πέντε (5) τομείς: α) Μαζικά δεδομένα και τεχνολογίες 

πληροφορικής νέας γενιάς, β) Ευφυής μεταποίηση και εξοπλισμός αιχμής, γ) Βιο-

φαρμακευτική και φροντίδα υγείας, δ) Νέες μορφές ενέργειας και νέα υλικά, καθώς και ε) 

Σύγχρονη γεωργία και οικολογική προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνον σε έναν εκ των ανωτέρω τομέων. 

Επίσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να είναι νεότεροι των πενήντα πέντε (55) 

ετών και να διαθέτουν κάποιον μεταπτυχιακό τίτλο ή ισοδύναμα τυπικά προσόντα. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται σε δύο (2) στάδια, ως εξής: 

mailto:vmes@gsrt.gr
mailto:gg3@minedu.gov.gr
http://www.enrichcentres.eu/
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1. Ο προκριματικός γύρος διενεργείται αποκεντρωμένα σε έξι (6) πόλεις του εξωτερικού 

και σε τέσσερις (4) πόλεις της Κίνας. Ειδικότερα για την χώρα μας, ο προκριματικός 

γύρος θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν 

συμμετοχή, έως και την Τετάρτη,  31η Αυγούστου 2022, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (info.app@aceie-europe.org) ή μέσω του δικτυακού τόπου του 

διαγωνισμού (http://competition.jn-rencai.com). Η εξέταση των συμμετοχών θα 

πραγματοποιηθεί εντός Σεπτεμβρίου 2022 και θα καταλήξει στην ανάδειξη πέντε (5) 

νικητών, οι οποίοι θα λάβουν χρηματικό έπαθλο ύψους 30.000 RMB (~€ 4.350) 

έκαστος, και δέκα (10) επιλαχόντων, οι οποίοι θα λάβουν χρηματικό έπαθλο ύψους 

10.000 RMB (~€ 1.450) έκαστος. 

2. Ο τελικός γύρος θα πραγματοποιηθεί στην Jinan, πιθανότατα κατά το β΄ ήμισυ του 

Οκτωβρίου 2022, και θα οδηγήσει στην χορήγηση πέντε (5) πρώτων βραβείων, τα 

οποία θα συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο ύψους 50.000 RMB (~€ 7.245) έκαστο, 

δεκαπέντε (15) δεύτερων βραβείων, τα οποία θα συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο 

ύψους 30.000 RMB (~€ 4.350) έκαστο, και είκοσι πέντε (25) τρίτων βραβείων, τα 

οποία θα συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο ύψους 20.000 RMB (~€ 3.000) έκαστο. 

Περισσότερες λεπτομέρειες έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, 

http://competition.jn-rencai.com/en/. 

Τέλος, προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε συναφές σημείωμα που μας 

περιήλθε από τον Σύνδεσμο Κινεζικής-Ευρωπαϊκής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

(https://www.aceie-europe.org/), καθώς επίσης και την αίτηση συμμετοχής που θα πρέπει να 

συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους, σε περίπτωση που επιλέξουν να συμμετάσχουν 

στον διαγωνισμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Θα παρακαλούσαμε για την ενημέρωση των μελών σας. 

Επίσης, θα παρακαλούσαμε τις εν κοινοποιήσει Β1 Διεύθυνση του Υπουργείου 

Εξωτερικών, Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων της Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως προβούν σε κατά την κρίση τους περαιτέρω 

ενέργειες ενημέρωσης επιχειρήσεων και φορέων της χώρας μας. 

 

Ο Διευθύνων 

 

 

Γεώργιος Χατζηπέτρος 

Γραμματέας Ο.Ε.Υ. Α΄ 

 

 

Συν.: α) Σημείωμα Συνδέσμου Κινεζικής-Ευρωπαϊκής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας 

             (2 σελ.) 

         β) Αίτηση συμμετοχής (3 σελ.) 

 

mailto:info.app@aceie-europe.org
http://competition.jn-rencai.com/
http://competition.jn-rencai.com/en/
https://www.aceie-europe.org/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

- Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (e-mail: keeuhcci@uhc.gr) 

- Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (e-mail: info@acci.gr, excom@acci.gr) 

- Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (e-mail: root@ebeth.gr) 

- Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 

  (e-mail: evep@pcci.gr, commerce@pcci.gr) 

- Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης (e-mail: info@rodopicci.gr) 

- Επιμελητήριο Αιτολωοακαρνανίας (e-mail: contact@epimetol.gr, president@epimetol.gr) 

- Επιμελητήριο Αχαΐας (e-mail: ea@e-a.gr, pm@loux.gr) 

- Επιμελητήριο Βοιωτίας (e-mail: epimviot@otenet.gr) 

- Επιμελητήριο Γρεβενών (e-mail: ebegreve@grevenanet.gr) 

- Επιμελητήριο Δράμας (e-mail: ccidrama@dramanet.gr) 

- Επιμελητήριο Δωδεκανήσου (e-mail: info@ebed.gr, president@ebed.gr) 

- Επιμελητήριο Έβρου (e-mail: epimevro@otenet.gr, topsidis@gmail.com) 

- Επιμελητήριο Ευβοίας (e-mail: info@eviachamber.gr) 

- Επιμελητήριο Ευρυτανίας (e-mail: info@epimelitirio-evrytania.gr, 

epimevri@hotmail.com) 

- Επιμελητήριο Ζακύνθου (e-mail: zantecci@otenet.gr) 

- Επιμελητήριο Ηλείας (e-mail: ilich-gr@otenet.gr, presidentilia@gmail.com) 

- Επιμελητήριο Ημαθίας (e-mail: chamimat@otenet.gr) 

- Επιμελητήριο Ηρακλείου (e-mail: info@ebeh.gr, president@ebeh.gr) 

- Επιμελητήριο Θεσπρωτίας (e-mail: cci@e-thesprotias.gr) 

- Επιμελητήριο Ιωαννίνων (e-mail: info@cci-ioannina.gr) 

- Επιμελητήριο Καβάλας (e-mail: info@chamberofkavala.gr) 

- Επιμελητήριο Καρδίτσας (e-mail: karditsacci@cld.gr, info@karditsacci.gr) 

- Επιμελητήριο Κέρκυρας (e-mail: eparkeia@corfucci.gr) 

- Επιμελητήριο Κεφαλληνίας & Ιθάκης (e-mail: chamberk@otenet.gr) 

- Επιμελητήριο Κιλκίς (e-mail: info@ebekilkis.gr) 

- Επιμελητήριο Κοζάνης (e-mail: chambers@otenet.gr) 

- Επιμελητήριο Κορινθίας (e-mail: info@korinthiacc.gr) 

- Επιμελητήριο Κυκλάδων (e-mail: portal@cycladescc.gr) 

- Επιμελητήριο Λακωνίας (e-mail: gytheioc@otenet.gr, gia_panar@hotmail.com) 

- Επιμελητήριο Λάρισας (e-mail: info@larcci.gr) 

- Επιμελητήριο Λασιθίου (e-mail: info@epimlas.gr, president@epimlas.gr) 

- Επιμελητήριο Λέσβου 

  (e-mail: info@lesvos-chamber.com, presidentoffice@lesvos-chamber.com) 

- Επιμελητήριο Λευκάδας (e-mail: info.lefkadachamber@gmail.com) 

- Επιμελητήριο Μαγνησίας (e-mail: info@cci-magnesia.gr) 

- Επιμελητήριο Μεσσηνίας (e-mail: info@messinianchamber.gr, info@mcci.gr) 

- Επιμελητήριο Ξάνθης (e-mail: info@ebex.gr, ebex@otenet.gr) 

- Επιμελητήριο Πέλλας (e-mail: info@pellachamber.gr) 

- Επιμελητήριο Πιερίας (e-mail: champier@otenet.gr, proedros@champie.ondsl.gr) 

- Επιμελητήριο Πρέβεζας (e-mail: info@prevezachamber.gr, president@prevezachamber.gr) 

- Επιμελητήριο Ρεθύμνης (e-mail: manager@eber.gr) 

- Επιμελητήριο Σάμου (e-mail: samcci@otenet.gr) 

- Επιμελητήριο Σερρών (e-mail: eves@eves.gr) 

- Επιμελητήριο Τρικάλων (e-mail: info@trikala-chamber.gr, vrantza@trikala-chamber.gr) 

- Επιμελητήριο Φθιώτιδας (e-mail: info@fthiotidoscc.gr, kyritsist@gmail.com) 

- Επιμελητήριο Φλωρίνης (e-mail: eveflo@otenet.gr) 

- Επιμελητήριο Φωκίδας (e-mail: info@epimelitiriofokidas.gr) 

- Επιμελητήριο Χαλκιδικής (e-mail: info@epichal.gr, ioanniskoufidis@gmail.com) 

mailto:keeuhcci@uhc.gr
mailto:info@acci.gr
mailto:excom@acci.gr
mailto:root@ebeth.gr
mailto:evep@pcci.gr
mailto:commerce@pcci.gr
mailto:info@rodopicci.gr
mailto:contact@epimetol.gr
mailto:president@epimetol.gr
mailto:ea@e-a.gr
mailto:pm@loux.gr
mailto:epimviot@otenet.gr
mailto:ebegreve@grevenanet.gr
mailto:ccidrama@dramanet.gr
mailto:info@ebed.gr
mailto:president@ebed.gr
mailto:epimevro@otenet.gr
mailto:topsidis@gmail.com
mailto:info@eviachamber.gr
mailto:info@epimelitirio-evrytania.gr
mailto:epimevri@hotmail.com
mailto:zantecci@otenet.gr
mailto:ilich-gr@otenet.gr
mailto:presidentilia@gmail.com
mailto:chamimat@otenet.gr
mailto:info@ebeh.gr
mailto:president@ebeh.gr
mailto:cci@e-thesprotias.gr
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mailto:karditsacci@cld.gr
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mailto:info.lefkadachamber@gmail.com
mailto:info@cci-magnesia.gr
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mailto:ebex@otenet.gr
mailto:info@pellachamber.gr
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mailto:proedros@champie.ondsl.gr
mailto:info@prevezachamber.gr
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- Επιμελητήριο Χανίων (e-mail: epimel@chania-cci.gr) 

- Επιμελητήριο Χίου (e-mail: info@chioschamber.gr) 

- Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών 

  (e-mail: info@eoaen.com, proedros.eoaem@gmail.com, 

               proedros@lefkadachamber@gmail.com) 

- Επιμελητήριο Ελληνο-Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας (e-mail: info@gcec.gr) 

- Ελληνοκινεζικό Επιχειρηματικό Επιμελητήριο (e-mail: contact@chinese-center.gr) 

- Ελληνο-Κινεζικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

  (e-mail: info@chinese-chamber.gr) 

- Ελληνοκινεζικός Οργανισμός Φιλίας & Συνεργασίας (e-mail: grchorg@gmail.com) 

 

mailto:epimel@chania-cci.gr
mailto:info@chioschamber.gr
mailto:info@eoaen.com
mailto:proedros.eoaem@gmail.com
mailto:proedros@lefkadachamber@gmail.com
mailto:info@gcec.gr
mailto:contact@chinese-center.gr
mailto:info@chinese-chamber.gr
mailto:grchorg@gmail.com


2022 the 5th China Jinan New Kinetic Energy International High 

Level in Talent Innovation and Entrepreneurship Competition  

Registration Form of European Belgium Division  

 

* General Information of Project Owner and Team *is required 

*Project owner name  *Gender  

*Date of Birth  *Nationality  

*Country of project  *□Passport # / □ID #  

*Company and title  *Telephone #  

*Email  *WeChat / WhatsApp #  

Recommended by ACEIE 

*Educational degree  
*Country and university 

degree obtained 
 

*Major    

*Talent level 

(incl.team) 
□Academician   □Country   

*Educational experience 

(Starting and 

ending years, 

universities, 

degrees） 

 

 

 

 

 

 

*Working experience 

(starting and end 

years, companies, 

area of expertise, job 

titles） 

 

Professional profile 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction of key 

team members 

* Name： 

* Gender： 

* Age： 

* Nationality： 

* Educational degree： 

* Company and title： 

* Telephone： 

* Email： 

* Team member's role in the project: 

* Full time / part time: 

Project information (Filling in all the information below is required) 

 



*Participation form：□Innovation   □Start a business 

*Project name： 

 

*Project owner： □myself   □others   □partnership   □other institutions 
 

*Project Field: Please tick the relevant field of your project. 

 

I. Big data and new generation information technology:□ 

Big data, cloud computing, blockchain technology, cyberspace security, 

industrial Internet, intelligent control, integrated circuit and chip design, 

new display, new generation information communication, artificial intelligence, 

quantum technology, 5G technology, smart city, Internet of Things, Virtual 

reality and related fields such as integration with the real economy. 

 

II. Intelligent manufacturing and high-end equipment：□ 

Advanced rail transit equipment, intelligent manufacturing equipment, 

aerospace equipment, instrumentation, unmanned driving, high-end CNC machine 

tools and robots, smart grids, key technologies and core components of high-end 

energy equipment and other related fields. 
 

III. Biomedicine and Healthcare：□ 

Biopharmaceuticals, high-end pharmaceutical preparations, high-end medical 

devices, brain science, gene editing, precision medicine, cell therapy, smart 

medicine, telemedicine, rehabilitation equipment, in vitro diagnosis, biological 

diagnosis, modernization of traditional Chinese medicine, medical food, COVID-19 

vaccine and testing treatment and other related fields. 

 

IV. New energy and new materials：□ 

Lithium battery materials, photovoltaic materials, wind power materials, 

nanotechnology, solar cell materials, hydrogen storage materials, solid oxide 

battery materials, piezoelectric materials, magnetostrictive materials, 

conductive polymer materials, electrorheological fluids and magnetorheological 

fluids, soft Magnetic materials, hard magnetic materials, ocean wave energy, 

combustible ice, coalbed methane, microbial fermentation, fourth-generation 

nuclear energy and other related fields. 

 

V. Modern Agriculture and Low-Carbon Environmental Protection：□ 

Modern seed industry, efficient planting, healthy breeding, safe and 

efficient agricultural inputs, deep processing of agricultural products, food 

safety, intelligent agricultural machinery and equipment, university facility 

agriculture, biomass energy, bio-based materials, water-saving technology, 

ecological restoration, environmental monitoring, etc. Related areas. 
 

 Other (please specify): 
 

*Patent： □Registered patent, registered country: patent number: 

□Patent application, country of application: application 



number: 

□No patent 
 

*Project stage □Experimental 

stage  

□First test 

□Production      

□Other 

*Degree of 

connection: 

(For starting up 

and signing, 

please specify the 

name of the 

company or the 

name of the 

contract) 

□Business 

established       

Contract signed 

□Cooperation 

agreement achieved   

□Other 

*Participation purpose □Find a partner， □Start a business，□Promotion，□Other 
 

*Would like to 

participate roadshow? 
□Yes 

□No 

Planned financing 

amount 

(Chinese currency 

Yuan): 

 

*Cooperation 

conditions： 

 Proportion of planned 

financing (%) 

 

 

*Project Description 
 

1.      Please briefly describe the project characteristics, application fields, main technical highlights, 

technical maturity, industrialization prospects, etc. 

 

2.      Please send detailed project introduction materials, project plan and project PPT file, identity 

certificate and academic certificate in the form of attachments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中国科协-FCPAE 欧洲(比利时)海智创新创业基地 
Association of Chinese-European Innovation and Entrepreneurship (ACEIE) 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ondernemingsnummer / Numero d'entreprise: 0672.820.209 

Address: 3 Rue Laid Burniat , 1348 Louvain-La-Neuve, Belgium; Bank Account: BE13 7350 4598 3139 

2022 the 5th China Jinan New Kinetic Energy  
International High Level 

Talent Innovation and Entrepreneurship Competition  
European Belgium Division Project Collection 

 
(First Round of Notification) 

 
Introduction: This competition is a high-level innovation and entrepreneurial talent competition in 
China. The competition has gathered 20 science and technology parks for participating projects, 36 
investment and financing institutions, banks from Jinan Talent Venture Capital Alliance, as well as top 
funding management and investment and financing institutions from Beijing, Shanghai, Shenzhen, etc. 
to provide investment and financing support for the participants to start business in Jinan, Shandong 
Province, China. 

Project fields: Big data and new generation information technology；intelligent manufacturing and 

high-end equipment; biomedicine and big health; new energy and new materials ； modern 
agriculture and low-carbon environmental protection. 

Requirements:  

1. The participating projects have the potential for innovation and commercialization. The 
proposed achievements, products or technologies comply with national laws, regulations 
and industrial policies, and the participants have no intellectual property disputes. 

2. Roadshow language is English. 

Rewards:  

1. Rewards for the European Belgium Preliminary Competition: The European Preliminary 
Competition consists of 5 fields, with a total of 5 winners and a reward of RMB 30,000 per 
winner (certificate); 10 finalists with a reward of RMB 10,000 per nomination (certificate). 

2. Awards the Jinan final in the 5 fields:  There are 5 first prizes in the final, with a reward of 
RMB 50,000 per winner (certificate); 15 second prizes with a reward of RMB 30,000 per 
winner (certificate).); 25 third prizes, with a reward of RMB 20,000 per winner (certificate). 

Policy support:  

1. Final award-winning projects starting a business within one year, accumulating more than 
10 million equity-type cash financing, and meeting the basic application conditions of 
Jinan's leading talent introduction policies, will be directly included into the Talent 
Engineering Management Program after on-site inspection and comprehensive 
demonstration, and will be provided financial support.  

2. Various service will be provided, e.g., supporting establishing business, personnel 
recruitment, investment, and financing guarantees, etc. 

Structure and locations： The competition is divided into European Belgian preliminaries 

and Jinan finals with an online + offline mode. 
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中国科协-FCPAE 欧洲(比利时)海智创新创业基地 
Association of Chinese-European Innovation and Entrepreneurship (ACEIE) 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ondernemingsnummer / Numero d'entreprise: 0672.820.209 

Address: 3 Rue Laid Burniat , 1348 Louvain-La-Neuve, Belgium; Bank Account: BE13 7350 4598 3139 

Timelines： 

• Registration Period: Before August 31st 

• Initial review: before September 10th 

• Preliminary selection: September 10-20 (Online roadshow on September 17) 

• Final: mid to end of October 
 

Registration period: August 1 – August 26, 2022 

Registration option 1 : via email : info.app@aceie-europe.org 

Please attach: 1. Registration form, 2. Scanned copy of ID card or passport, 3. Business plan, 

4. Various relevant certificates (scanned copies of academic certificates, patent certificates, 

award certificates, etc.), 5. Application photo (.jpg format). 

Registration option 2 : via online registration : http://competition.jn-rencai.com/ 

Please note: Projects contacted by/via ACEIE, please apply via "European Belgium Division", and 

for recommending institutions, please fill in "ACEIE".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jinan Competition Europe (Belgium) Organizing Committee,  
 

August 8, 2022 
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