
Οι υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (EKT)

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016 
Χριστιάνα Σιαμπέκου
Εθνικό Σημείο Επαφής στο Horizon 2020



ΕΚΤ: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Θεσμικός ρόλος + Υπηρεσίες

• Θεσμικός ρόλος: συλλογή, τεκμηρίωση, διαχείριση, διάθεση και εσαεί διατήρηση του
έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου και δεδομένων που παράγονται από την ελληνική
επιστημονική, ερευνητική και πολιτιστική κοινότητα.

• Τρεις άξονες - δράσεις:
o Πρόσβαση σε έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο

www.epset.gr
o Δείκτες για έρευνα, τεχνολογία, ανάπτυξη & καινοτομία 

http://metrics.ekt.gr 
o Αξιοποίηση γνώσης, μεταφορά τεχνολογίας, υποστήριξη καινοτομίας

www.enterprise-hellas.gr 
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ΕΚΤ: Εθνική Υποδομή για Έρευνα και Καινοτομία
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 Εθνικό Σημείο Επαφής για ευρωπαϊκά προγράμματα (από το 1998): 
τεχνογνωσία, δικτύωση, εμπειρία στο συντονισμό ευρωπαϊκών δικτύων 
Εθνικών Σημείων Επαφής

 Enterprise Europe Network-Hellas: Tο μεγαλύτερο δίκτυο για 
επιχειρηματικότητα & καινοτομία, σύνδεση με επιχειρήσεις εντός & εκτός 
Ευρώπης, μεταφορά ερευνητικών αποτελεσμάτων στον παραγωγικό τομέα

 Ελληνικός κόμβος OpenAIRE (National Open Access Desk): 
ανοικτή πρόσβαση σε αποτελέσματα του 7ου ΠΠ & του Ορίζοντα 2020

 Αρμόδιος φορέας για τη συλλογή/επεξεργασία δεικτών ΕΤΑΚ:
αποτίμηση της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας, υποστήριξη πολιτικών 
ΕΤΑΚ με επιστημονική τεκμηρίωση



Υποστήριξη μέσω του Εnterprise Εurope
Νetwork - Hellas (www.enterprise-
hellas.gr) 

Εθνικό Σημείο Επαφής για τον 
Ορίζοντα 2020 
(www.ekt.gr/horizon2020) 

Μεταφορά Γνώσης & Τεχνολογίας
Ανοικτό Περιεχόμενο + Χρηματοδότηση + Επιχειρηματικότητα 

Ανοικτή Πρόσβαση σε 
Επιστημονικό Περιεχόμενο & 
ΔΕΙΚΤΕΣ Καινοτομίας 
(www.ekt.gr/horizon2020) 
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http://www.enterprise-hellas.gr/
http://www.ekt.gr/fp7
http://www.ekt.gr/fp7


Υπηρεσίες ΕΚΤ για την Καινοτομία
Υποστήριξη Επιχειρηματικής Καινοτομίας 

• Καθοδήγηση Επιχειρήσεων για νομοθεσία, φορολογία, 
επιχειρηματικό σχεδιασμό

• Ενημέρωση για διεθνοποίηση, διασύνδεση με νέες αγορές 
• Μεταφορά Τεχνολογίας & Γνώσης 
• Διαχείριση Καινοτομίας
• Συγκριτική Αξιολόγηση 
• Ερευνητικές συνεργασίες 
• Στρατηγική IPR 
• Διαβουλεύσεις ΕΕ 
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Υπηρεσίες ΕΚΤ για την Καινοτομία
Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

o Εντοπισμός προκηρύξεων
o Δικτύωση για συνεργασίες  
o Τεχνικός έλεγχος πρότασης
o Υποστήριξη υποβολής
o Υλοποίηση έργου 
o Key account management

• Εθνικό Σημείο Επαφής για το 
πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

• Συνεργασία με EE/DG GROWTH για το 
COSME

• Συνεργασία με ΙΚΥ για ERASMUS+
• Συνεργασία με ΕΕ/DG EAC για το 

Creative Europe 
• Ενημέρωση για προγράμματα 

Transnational Cooperation 
• Πληροφόρηση για εθνικά 

προγράμματα 

Ημερίδες
Σεμινάρια 
Διμερείς Συναντήσεις
Brokerage Events w
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Υπηρεσίες ΕΚΤ για την Καινοτομία
Πληροφόρηση για Πολιτικές Καινοτομίας

 Πολιτικές ΕΕ για Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα 
 Εφαρμογή Κοινοτικών Πολιτικών στην Ελλάδα 
 Ανατροφοδότηση σε ΕΕ για πολιτικές Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας
 Στατιστικές έρευνες για την Έρευνα - Ανάπτυξη - Καινοτομία 
 Μελέτες για την Καινοτομία στις Επιχειρήσεις, για τη συμμετοχή 

Επιχειρήσεων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, κ.λ.π.  

52,3%

65,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Σύνολο Ελλάδας

ICT

Ποσοστό (%) καινοτόμων ICT
επιχειρήσεων 
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ΕΚΤ - Ενημερωτικές εκδόσεις για Έρευνα & Καινοτομία

 Δικτυακός τόπος “Έρευνα και Καινοτομία”
www.ekt.gr/research

 Περιοδικό “Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία”
www.ekt.gr/kainotomia

 eNewsletter “Έρευνα και Καινοτομία”
www.ekt.gr/enewsletter
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http://www.ekt.gr/research
http://www.ekt.gr/kainotomia
http://www.ekt.gr/enewsletter
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Συλλογή / επεξεργασία δεικτών ΕΤΑΚ - Επιχειρήσεις
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Tο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και της Kαινοτομίας
την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό ~80 δισ. ευρώ, αποσκοπεί:

 στην ενδυνάμωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης

 στην αξιοποίηση των επιστημονικών επιτευγμάτων σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες

 στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών

Το πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020



1. Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science):

Επιστημονική έρευνα υψηλού επιπέδου με παγκοσμίου εμβέλειας ερευνητικές υποδομές 
με στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων στον κόσμο

3 βασικοί πυλώνες

Έρευνα αιχμής χρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC)
Frontier research by the best individual teams

Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες
Collaborative research to open new fields of innovation

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
Opportunities for training and career development

Υποδομή παγκοσμίου επιπέδου (περιλαμβάνει e-infrastructure)
Ensuring access to world-class facilities



Υπεροχή σε τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες (LEITs)
(ICT, nanotechnologies, materials, biotechnology, manufacturing, space)

Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου
Leveraging private finance and venture capital for research and innovation

Καινοτομία στις μΜΕ : Τουλάχιστον 3 δις EUR για το SME Ιnstrument
Fostering all forms of innovation in all types of SMEs

2. Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): 

Στρατηγική επένδυση σε καίριας σημασίας τεχνολογίες με στόχο την 
προσέλκυση επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία



3. Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges):

Αντιμετώπιση των σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους 
κοινωνικούς προβληματισμούς και δίνοντας έμφαση στην εφαρμοσμένη επιστήμη

Υγεία, δημογραφικές μεταβολές και καλή διαβίωση

Eπισιτιστική ασφάλεια, αειφόρος γεωργία και δασοπονία, θαλάσσια και
ναυτιλιακή έρευνα, έρευνα εσωτερικών υδάτων και βιοοικονομία

Aσφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια*

Έξυπνες, πράσινες και ολοκληρωμένες μεταφορές

Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες

Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο — κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς, καινοτόμες και σκεπτόμενες

Ασφαλείς κοινωνίες — προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της
Ευρώπης και των πολιτών της

Επιστήμη με την κοινωνία για την κοινωνία

Επέκταση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής



~ 80 δισ. Ευρώ από το 2014 έως το 2020



ΕΚΤ: Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα 2020 



Τύποι δράσεων

1. Δράσεις έρευνας και καινοτομίας (RIA)

2. Δράσεις καινοτομίας (IA)

3. Συντονισμός και δράσεις στήριξης (CSA)

4. Άλλες δράσεις: ERC,  Marie Skłodowska-Curie, 
SME Instrument, Fast track to innovation



Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής

• Για τα βασικά ερευνητικά έργα, μια κοινοπραξία αποτελούμενη από
τουλάχιστον 3 νομικά πρόσωπα. Κάθε νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει
συσταθεί σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ ή σε μια συνδεδεμένη χώρα

• Για άλλα προγράμματα —το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ), το
Χρηματοδοτικό Εργαλείο για τις μΜΕ, τη συγχρηματοδότηση
προσκλήσεων ή προγραμμάτων, εθνικών ή του δημόσιου τομέα, τον
συντονισμό και την υποστήριξη, την εκπαίδευση και την κινητικότητα
— η ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η υποβολή αίτησης από
ένα νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί σε κράτος μέλος ή σε
συνδεδεμένη χώρα

• Ενδέχεται να ισχύουν επιπρόσθετες προϋποθέσεις



Χρήσιμες πληροφορίες για την υποβολή 
προτάσεων στον Ορίζοντα 2020

• Επιλογή της κατάλληλης προκήρυξης ανάλογα με το αντικείμενο
δραστηριοποίησής σας

• Διαβάστε προσεκτικά τις προδιαγραφές της προκήρυξης/του θέματος

• Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται πριν από την καταληκτική ημερομηνία της
αντίστοιχης πρόσκλησης

• Όλες οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου
(Participant Portal Submission Service)

• Εγγραφή του οργανισμού και απόκτηση Participant Identification Code (PIC)

• Συμβουλευτείτε το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής



Υπηρεσίες ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής
• Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη διαδικασία υποβολής

προτάσεων

• Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης

• Ανάπτυξη και διακίνηση ενημερωτικού υλικού

• Διοργάνωση εκδηλώσεων & σεμιναρίων σε συνεργασία με διάφορους φορείς

• Εξεύρεση συνεργατών για συγκρότηση κοινοπραξιών και από κοινού υποβολή
προτάσεων (Enterprise Europe Network, δίκτυα Εθνικών Σημείων Επαφής)

• Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών
απόδοσης (http://metrics.ekt.gr) για τη συμμετοχή των ελληνικών οργανισμών στο
πρόγραμμα



Συλλογή/επεξεργασία δεικτών ΕΤΑΚ -
Ελληνική Συμμετοχή στον Ορίζοντα 2020 (2014 - 15)
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Προτάσεις 310 68 520 213 198 126

Έργα 38 22 50 28 19 12

Π/Υ €12.350.568,3 €13.629.517 €27.210.810 €13.753.522 €8.391.783 €3.794.570,5

Συντονιστής 10 2 10 3 4 3

Ποσοστό π/υ 1,5% 5,3% 4,1% 2,3% 1,7% 4,7%

Συμμετοχή 
Περιφέρειας Κ-Μ

7 έργα, 
€1.039.423,8 

(8,4%)

1 έργο, 
€385.500

(2,9%)

11 έργα, 
€3.962.038

(14,6%)

11 έργα, 
€4.557.521 

(33,1%)

3 έργα, 
€334.409 

(4,0%)

4 έργα, 
€1.043.062,5 

(27,5%)

Τα στοιχεία προέρχονται από τη βάση e-CORDA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από δεδομένα που συγκεντρώνει το ΕΚΤ από τη λειτουργία του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020. Τα στοιχεία 
ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την εξέλιξη υλοποίησης των έργων.



http://metrics.ekt.gr/el/eidikes-ektheseis/ekdoseis-EKT
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http://metrics.ekt.gr/el/eidikes-ektheseis/ekdoseis-EKT


Enterprise Europe Network



One-stop shop for European SMEs

>600 εταίροι, 64 χώρες
20ετή εμπειρία 



Enterprise Europe Network - Hellas

Δίκτυο ολοκληρωμένης υποστήριξης για
επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην Ελλάδα
αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους,
ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά
και βιομηχανικά επιμελητήρια και
καταξιωμένους φορείς στο χώρο της
καινοτομίας και των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (μΜΕ).
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Enterprise Europe Network - Hellas
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gr • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ ΕΙΕ 

• Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής 
Ελλάδας

• Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
• Επιμελητήριο Αρκαδίας
• Επιμελητήριο Ιωαννίνων
• Επιμελητήριο Καβάλας
• ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών
• Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
• Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ 
• Επιμελητήριο Ηρακλείου
• ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
• ΑΝΚΟ Α.Ε.
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Enterprise Europe Network - Hellas
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Πώς μπορεί να σας υποστηρίξει:

• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις μεσιτείας (b2b meetings) για την εξεύρεση 
συνεργατών σε ερευνητικό, τεχνολογικό και επιχειρηματικό επίπεδο

• Διακίνηση προφίλ αναζήτησης ερευνητικών και επιχειρηματικών 
συνεργασιών, και  αναζήτησης/προώθησης τεχνολογιών μέσω της 
βάσης δεδομένων του δικτύου:

http://www.enterprise-hellas.gr/ereynitikes-synergasies
http://www.enterprise-hellas.gr/tehnologikes-synergasies
http://www.enterprise-hellas.gr/epiheirimatikes-synergasies
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http://www.enterprise-hellas.gr/ereynitikes-synergasies
http://www.enterprise-hellas.gr/tehnologikes-synergasies
http://www.enterprise-hellas.gr/epiheirimatikes-synergasies
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Enterprise Europe Network -
Υπηρεσίες Πληροφόρησης 

Ευρωπαϊκή πληροφόρηση

Εσωτερική Αγορά –
Υπηρεσία SME Feedback

Σεμινάρια – Ημερίδες
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Enterprise Europe Network -
Υπηρεσίες Δικτύωσης

Ηλεκτρονική Υπηρεσία 
Αυτόματης Ενημέρωσης

Εκδηλώσεις Μεσιτείας του Δικτύου

Πρόσβαση στην Βάση Δεδομένων του 
Δικτύου  με  >20.000 Αναζητήσεις 
Συνεργασίας 
http://www.enterprise-hellas.gr/el/ypiresia-
aytomatis-enimerosis

• Διοργάνωση ή συμμετοχή σε 
διεθνή forum επιχειρηματικότητας 
σε μεγάλες τομεακές εκθέσεις:
MEDICA, CEBIT κτλ

• Εμπορικές αποστολές: Χιλή, 
Νορβηγία,  Τουρκία, Βουλγαρία
κτλ

«Ημερολόγιο Εκδηλώσεων του Δικτύου»
http://www.enterprise-hellas.gr/events

ΕΕΝ – Hellas ~120 διεθνείς συνεργασίες / χρόνο  

http://www.enterprise-hellas.gr/el/ypiresia-aytomatis-enimerosis
http://www.enterprise-hellas.gr/events
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Enterprise Europe Network – Hellas
Αποτελέσματα (2013-14)

16.535 Απαντήσεις σε ερωτήματα ευρωπαϊκού περιεχομένου
1.823  Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες

3.217  Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για πρόσβαση σε 
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα

55 Οργανώσεις (ή συμμετοχές) εκδηλώσεων μεταφοράς τεχνολογίας με τη 
συμμετοχή 219 οργανισμών από την Ελλάδα

78 Οργανώσεις (ή συμμετοχές) επιχειρηματικών αποστολών με τη 
συμμετοχή 312 οργανισμών από την Ελλάδα

106 ενημερωτικές εκδηλώσεις με 11.250 συμμετέχοντες

136 Συμφωνίες διεθνικής επιχειρηματικής συνεργασίας:
40 Τεχνολογικές - 60 Εμπορικές - 36 Ερευνητικές
3 Ευρωπαϊκά βραβεία για υπηρεσίες στις επιχειρήσεις
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• Enterprise Europe Network – Hellas

http://www.enterprise-hellas.gr/

• Enterprise Europe Network (EU)

http://een.ec.europa.eu/

Enterprise Europe Network – Χρήσιμοι σύνδεσμοι

http://www.enterprise-hellas.gr/
http://een.ec.europa.eu/


Πληροφορίες: 
Χριστιάνα Σιαμπέκου
E-mail: schris@ekt.gr / horizon2020@ekt.gr
Website: www.ekt.gr

mailto:schris@ekt.gr
mailto:horizon2020@ekt.gr
http://www.ekt.gr/
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