View in browser

#400 | Νοέμβριος 2020

Στο 1,27% του ΑΕΠ το ποσοστό δαπανών για Έρευνα
& Ανάπτυξη το 2019 στην Ελλάδα
Στο 1,27% διαμορφώθηκε το 2019 το ποσοστό των δαπανών Έρευνας &
Ανάπτυξης (Ε&Α) επί του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που
δημοσίευσε το ΕΚΤ, ως η αρμόδια Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήματος για τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας &
Ανάπτυξης. Συνεχίζοντας την αυξητική πορεία των τελευταίων ετών, τo
2019 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για δραστηριότητες Ε&Α ύψους 2.336,58
εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 157,27 εκατ. ευρώ, ποσοστό αύξησης 7,2% σε
σχέση με το 2018.

Μάθε περισσότερα

Ενδιαφέροντα ευρήματα στη νέα έρευνα του ΕΚΤ για
τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα
Τα χαρακτηριστικά, η διοικητική δομή και οι επιδόσεις των Γραφείων
Μεταφοράς Τεχνολογίας στα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, αλλά και
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, παρουσιάζονται στη νέα έρευνα του
ΕΚΤ "Γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας στην Ελλάδα. Μια πρώτη αποτύπωση".
Πρόκειται για την πρώτη στατιστική έρευνα για τις συγκεκριμένες δομές,
στην οποία επιχειρείται η συστηματοποιημένη καταγραφή των επιδόσεών
τους, με στοιχεία και δείκτες, καθώς και μιας σειράς ποιοτικών
χαρακτηριστικών.

Μάθε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τον
Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο
για τον Πολιτισμό: Ένα
σεμινάριο γνωριμίας των
φορέων περιεχομένου με
το SearchCulture.gr
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα έχουν
τη δυνατότητα να ενημερωθούν
για την υποδομή, τα οφέλη και τις
προϋποθέσεις ένταξης στον εθνικό
συσσωρευτή ψηφιακού πολιτιστικού
περιεχομένου. Περισσότερες
πληροφορίες για το σεμινάριο
διατίθενται εδώ.
Δηλώστε συμμετοχή

190 χρόνια ελληνικά
τελωνεία: Αξιοποιώντας
το SearchCulture.gr ως
εργαλείο αρχειακής
έρευνας
Η περίπτωση της τελωνειακής
ιστορίας αποτελεί μια χρήσιμη
περιπτωσιολογική μελέτη για τη
δημόσια διοίκηση, και ιδιαίτερα για
τον χώρο των δημοσιονομικών
θεσμών και υπηρεσιών. Ανακαλύψτε
την ιστορία του νεοελληνικού
κράτους και της δημόσιας διοίκησης
μέσα από τη νέα θεματική έκθεση
του SearchCulture.gr “Ελληνικά
Τελωνεία: 190 χρόνια θεσμικού
βίου”.
Μάθε περισσότερα

Μεγάλοι νικητές, η
δημιουργικότητα και ο
υγιής ανταγωνισμός στις
Ημέρες Καινοτομίας 2020

COVID-19: Ευρωπαϊκό
μανιφέστο για την
πρόσβαση στα δεδομένα
της έρευνας

Οι Ημέρες Καινοτομίας (i-Days) του
EIT Health προωθούν την καινοτομία
στην υγεία με την ενεργή
συμμετοχή και εκπαίδευση φοιτητών
από ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλη
την Ευρώπη. 70 φοιτητές του Παν/
μίου Θεσσαλίας συμμετείχαν στην
εκδήλωση που διοργάνωσε το ΕΚΤ.

Περισσότερες από 2.000 υπογραφές
έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής
στην ιστοσελίδα του Μανιφέστου
σχετικά με την Έρευνα για την
COVID-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και η συγκέντρωση υπογραφών από
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
συνεχίζεται.

Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα νέα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Προσεχείς εκδηλώσεις
27-28.11.2020 | Διαδικτυακή εκδήλωση
Συνέδριο MoodleMoot Greece-Cyprus 2020

04-11.12.2020 | Διαδικτυακή εκδήλωση
Συνέδριο Complex System Society 2020

09-10.12.2020 | Διαδικτυακή εκδήλωση
6o Ψηφιακό Συνέδριο «ICT Security World» 2020
Περισσότερες εκδηλώσεις από την Ελλάδα & τον κόσμο στον δικτυακό τόπο του

ΕΚΤ

Βιντεοθήκη ΕΚΤ

Δείκτες και δεδομένα για τη χάραξη
αποτελεσματικών πολιτικών

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των
ελληνικών επιχειρήσεων, 2016-2018

Περισσότερα βίντεο στο κανάλι του ΕΚΤ στο ΥουTube

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Διεθνείς
Συνεργασίες

Εταιρική
καινοτομία

Περισσότερα στον δικτυακό τόπο του Εnterprise Europe Network - Ηellas

Εκδόσεις ΕΚΤ

Επιστημονικές
δημοσιεύσεις
ελληνικών φορέων
2004-2018:
Βιβλιομετρική ανάλυση
δημοσιεύσεων σε
διεθνή επιστημονικά
περιοδικά - Web of
Science

Το ΕΚΤ ως Εθνικό
Σημείο Επαφής στον
Ορίζοντα 2020. Έκθεση
Πεπραγμένων 2014 2019

Ο Ψηφιακός
Μετασχηματισμός των
ελληνικών
επιχειρήσεων, 20162018

Όλες οι εκδόσεις για δείκτες & στατιστικές, στο metrics.ekt.gr

Ηλεκτρονικές Μονογραφίες

Η αρ[ρ]ένα της
κοινωνίας πολιτών τα
πρώτα χρόνια της
κρίσης Θεσσαλονίκη
2010-2014

Οι Μπρούκληδες:
Έλληνες μετανάστες
στην Αμερική και
μετασχηματισμοί στις
κοινότητες
καταγωγής, 1890–1940

Η ανάδυση ενός Νέου
Κύματος στον
σύγχρονο ελληνικό
κινηματογράφο:
Διαδικασίες
καλλιτεχνικής
παραγωγής,
καθιέρωσης και
επικοινωνίας στον
κόσμο της τέχνης

Περισσότερες ηλεκτρονικές μονογραφίες στην πλατφόρμα eBooks

Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ
CNN Greece

| 14.11.2020

Σε αυξητική πορεία οι δαπάνες για την έρευνα στην Ελλάδα το 2019

Capital.gr

| 13.11.2020

Στο 1,27% του ΑΕΠ το ποσοστό δαπανών για E&Α το 2019 στην Ελλάδα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

| 11.11.2020

Το EIT Health υποστηρίζει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές startups του κλάδου
της υγείας με πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ

Athens Voice.gr

| 22.10.2020

ΕΚΤ: Ποιοτικές οι επιστημονικές δημοσιεύσεις των ελληνικών φορέων
Αναζητήστε περισσότερες αναδημοσιεύσεις στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Θεματικές Εκθέσεις

Δείτε όλες τις θεματικές εκθέσεις στην πύλη SearchCulture.gr
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