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Εθνική Υποδομή υπηρεσιών & περιεχομένου
για την έρευνα & την καινοτομία



Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για το
Πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”: Υπηρεσίες & Δράσεις



ΕΣΕ για το Πρόγραμμα του ERC

ΕΚΤ: Εθνική Υποδομή για την έρευνα και την καινοτομία



Αποστολή του ΕΚΤ είναι η Συγκέντρωση, οργάνωση και παροχή
τεκμηριωμένης πληροφόρησης για έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία



Θεσμικά αρμόδιο ως επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης για την
τεκμηρίωση του ψηφιακού περιεχομένου στην Ελλάδα



Τεχνολογικά ώριμο για την παροχή υπηρεσιών & υποδομών ψηφιακού
περιεχομένου (www.epset.gr)



Δραστηριότητα στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, της
εκπαίδευσης και του πολιτισμού

EKT: Εθνική Υποδομή για Έρευνα & Καινοτομία



Εθνικό Σημείο Επαφής για Ευρωπαϊκά προγράμματα (από το 1998):
υποδομές, τεχνογνωσία, δικτύωση

www.ekt.gr/horizon2020



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

www.enterprise-hellas.gr



Υποδομή εθνικής εμβέλειας & διεθνής κόμβος για θέματα
ανοικτής πρόσβασης: ανοικτή πρόσβαση σε αποτελέσματα του 7ου ΠΠ και
του Ορίζοντας 2020

http://op+enaccess.gr



Αρμόδιος φορέας για τη συλλογή/επεξεργασία δεικτών ΕΤΑΚ:
www.ekt.gr/metrics

Υποστήριξη πολιτικών Έρευνας & Καινοτομίας:



Υποστήριξη πολιτικές ΕΤΑΚ με επιστημονική τεκμηρίωσης, στρατηγική
έξυπνης εξειδίκευσης (εκδώσεις – “Intelligence reports”, δείκτες ανά
περιφέρεια, θεματικό πεδίο, κ.ά.)

•

Ενίσχυση της πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές της ΕΕ (Παρατηρητήριο
Ερευνητικών Υποδομών, online εξεύρεση υπηρεσιών / ευκαιριών πρόσβασης, κ.ά.)

•

Πολιτικές/Έργα ανοικτής πρόσβασης (αποθετήριο & helpdesk για τα
αποτελέσματα του Προγράμματος Πλαίσιο)

•

Πολιτικές/Έργα για αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας

•

Ενίσχυση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (έργα για την εκπαίδευση/δικτύωση ΜΜΕ, κ.ά.)

ΕΚΤ - Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) στον Ορίζοντα 2020

Υπηρεσίες EKT ως ΕΣΕ



Ενημέρωση (ευκαιρίες χρηματοδότησης): δικτυακοί τόποι, e-newsletters,
φυλλάδια, εκδηλώσεις σε live streaming, κ.ά.



Υποστήριξη σε προετοιμασία, υποβολή & υλοποίηση έργων: ehelpdesk, διμερείς συναντήσεις, online εξεύρεση συνεργατών από την ΕΕ,
τεχνικός έλεγχος προτάσεων, κ.ά




Εκπαίδευση: Σεμινάρια σε Ελλάδα & Ευρώπη

Δικτύωση εντός & εκτός Ευρώπης - εξεύρεση συνεργατών για
συγκρότηση κοινοπραξιών και από κοινού υποβολή προτάσεων



Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων:
ανοικτή πρόσβαση στη γνώση, ανταγωνιστική οικονομία



Έκδοση δεικτών για την αποτίμηση της ερευνητικής δραστηριότητας

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

Ειδικές εκδόσεις ΕΚΤ: στατιστικά ελληνικής
συμμετοχής στο 7ο ΠΠ

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

metrics.ekt.gr

Ειδικές εκδόσεις ΕΚΤ: στατιστικά
ελληνικής συμμετοχής στο Ορίζοντας 2020

Προτάσεις

310

68

520

213

198

126

Έργα

38

22

50

28

19

12

€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%

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%)

Π/Υ

Συμμετοχή
Περιφέρειας Κ-Μ

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.

ERC - Πληροφορίες
 ΕRC’s website: http://erc.europa.eu
 ERC FAQ: http://erc.europa.eu/faq
 ERC Funded Projects: http://erc.europa.eu/erc-funded-projects
 CORDIS Advanced Search: έργα που χρηματοδοτούνται από 7ΠΠ & Η2020:
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.advSearch

ERC - Εθνικοί εκπρόσωποι & Εθνικά Σημεία Επαφής
 Εθνικός Εκπρόσωπος
• Δρ Β. Γρηγορίου
• Πρόεδρος του ΕΙΕ
 Αναπληρώτρια Εθνική Εκπρόσωπος
• κα. Μαρία Χριστούλα
• ΓΓΕΤ
• e-mail: m.christoula@gsrt.gr
 Εθνικό Σημείο Επαφής: ΕΚΤ
• κα Γ. Μαζιώτη & Δρ Πασκουάλ
• e-mail: cpascual@ekt.gr; gmazio@ekt.gr
• www.ekt.gr/fp7, http://helpdesk.ekt.gr

Η Ελληνική Συμμετοχή στο 7ΠΠ-ΙΔΕΕΣ (2007-2013)
7ΠΠ- ΙΔΕΕΣ στην Ελλάδα

 36 ERC Επιχορηγήσεις:
22 νέους & 14 έμπειρούς ερευνητές

 2 PoC (αξιοποίηση ερευνητικών
αποτελεσμάτων)

 ~ 55 Μιο euros





Στατιστικά
Έλληνες επιτυχημένοι ερευνητές
Έλληνες αξιολογητές
Βίντεο & παρουσιάσεις όλων των
ημερίδων

http://metrics.ekt.gr/el/node/179

Συμβουλές Επιτυχίας για το ERC
Πώς να ξεκινήσετε;
 Βρείτε ποια επιχορήγηση του ERC είναι κατάλληλη για εσάς
 Δείτε ποιος και τι έχει χρηματοδοτηθεί σε προηγούμενες προσκλήσεις
• ERC Funded Projects: http://erc.europa.eu/erc-funded-projects
• CORDIS Advanced Search: έργα που χρηματοδοτούνται από το 7ΠΠ
& H2020:
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.advSearch
• “ 7 years of Excellence in the ERA: the case of Greece” :

http://metrics.ekt.gr/el/node/179
• Λεπτομερή στατιστικά
• Πρόσβαση στο βίντεο & παρουσιάσεις της ημερίδες του ΕΣΕΕΚΤ: με συμβουλές επιτυχίας από επιτυχημένοι υποβάλλοντες
& από αξιολογητές στο ERC)



Διαλέξτε Ίδρυμα Υποδοχής & τα μέλη της ομάδας σας

Συμβουλές Επιτυχίας για το ERC
Πώς να ξεκινήσετε;
 Διαβάστε προσεκτικά τα έγγραφα της προκήρυξης
(ERC Annual Work Programme, ERC rules for submission and evaluation & ERC
Frontier Research Grants Information for applicants)

 Ξεκινήστε γράφοντας την πρότασή σας αρκετά νωρίς για να την
δείξετε σε ερευνητές στον ίδιο & από διαφορετικούς τομείς.

 Εξοικειωθείτε με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Προτάσεων
R&I: οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά πριν την
καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης

 Μην υποβάλλετε την τελευταία στιγμή. Μόλις έχετε υποβάλει την
πρόταση σας, μπορείτε να την τροποποιήσετε μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας, υποβάλλοντας μια νέα έκδοση που θα αντικαταστήσει
το παλιό.

 Μιλήστε με το Εθνικό Σημείο Επαφής

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης | www.ekt.gr
Helpdesk για το Ηorizon 2020 |

email: horizon2020@ekt.gr

Τηλ.: 210 7273925

