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ΣΣτοιχείατοιχεία έργουέργου EuroRIsEuroRIs--NetNet

ΧρηματοδότησηΧρηματοδότηση: : ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΕπιτροπήΕπιτροπή –– DG Research DG Research -- στοστο πλαίσιοπλαίσιο 
τουτου 77ουου ΠΠ..ΠΠ. . ((ωςως Coordination and Support ActionCoordination and Support Action)

ΗΗ//ΜΜ έναρξηςέναρξης:: 11ηη ΝοεμβρίουΝοεμβρίου 20072007

ΔιάρκειαΔιάρκεια:: 448 8 μήνεςμήνες (4(4 έτηέτη))

ΚοινοπραξίαΚοινοπραξία:: RI NCPs RI NCPs σεσε περισσότερεςπερισσότερες απόαπό 3355 χώρεςχώρες::
ΚράτηΚράτη μέλημέλη ΕΕ..ΕΕ., ., ΣυνδεδεμένεςΣυνδεδεμένες χώρεςχώρες, , ΡωσίαΡωσία, , 
ΚαναδάςΚαναδάς, , ΣερβίαΣερβία, , ΜαυροβούνιοΜαυροβούνιο, , ΝΝ. . ΑφρικήΑφρική
& & ΗνωμένοΗνωμένο ΒασίλειοΒασίλειο,, ωςως ««observerobserver»»

ΣυντονιστήςΣυντονιστής:: ΕθνικόΕθνικό ΚέντροΚέντρο ΤεκμηρίωσηςΤεκμηρίωσης ((ΕΚΤΕΚΤ//ΕΙΕΕΙΕ))



ΣτόχοιΣτόχοι τουτου ΔικτύουΔικτύου EuroRIsEuroRIs--NetNet
Η εξασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης του προγράμματος
Ερευνητικές Υποδομές, με συνεργασία μεταξύ ΕΣΕ (RI NCPs) 

H αναβάθμιση των δεξιοτήτων του Δικτύου των ΕΣΕ (RI NCPs) σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να βελτιωθεί η συνοχή του

Η παροχή συνεκτικών, υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, ώστε να
αναδειχθεί πιο έντονα το Πρόγραμμα των Ερευνητικών Υποδομών στις
επιστημονικές κοινότητες, τον βιομηχανικό τομέα και τους χρήστες των
Ερευνητικών Υποδομών σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο

Δικτύωση και συνέργειες με άλλα Δίκτυα ΕΣΕ για την προώθηση των
δυνατοτήτων του Προγράμματος στην ενιαία πολιτική του χώρου ERA 
και την καλλιέργεια «ευρύτερης κουλτούρας» Eρευνητικών Yποδομών
στην Ευρώπη



ΕΕurouroRIRIss--NNet: et: ΑναγκαίεςΑναγκαίες δδράσειςράσεις
Συνέργειες με άλλα θεματικά Δίκτυα ΕΣΕ του 7ου Π.Π., που μπορούν να λειτουργήσουν 

πολλαπλασιαστικά και να προωθήσουν τις Ερευνητικές Υποδομές και την 
συμπληρωματικότητά τους με άλλα Προγράμματα του 7ου Π.Π. :

Η προώθηση του προγράμματος Ερευνητικών Υποδομών RI θα αυξήσει τις ομάδες
στόχευσης και τους χρήστες των Ερευνητικών Υποδομών στην Ευρώπη
Ενδυνάμωση συνεργασίας με τα ΕΣΕ των Ερευνητικών Υποδομών των χωρών ICPC 

CapacitiesCapacities

CooperationCooperation IdeasIdeas PeoplePeople

RIs



Εναρκτήρια συνάντηση: 
Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2007

1η Ετήσια Συνάντηση Κοινοπραξίας
Αθήνα, Οκτώβριος 2008

1η Συνάντηση Εργασίας EuroRIsNET
CNRS, Παρίσι (στο πλαίσιο της Γαλλικής 
Προεδρίας της Ε.Ε.), 12 Δεκεμβρίου 2008 

1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Δικτύου
Βόννη, Φεβρουάριος 2009

ΒαρσοβίαΒαρσοβία, , ΟκτώβριοςΟκτώβριος 20092009
Προγραμματίζονται: 

2η Ετήσια Συνάντηση της Κοινοπραξίας
& 
2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Δικτύου

ΣημείαΣημεία -- ««σταθμοίσταθμοί»» τουτου EuroRIsEuroRIs--NetNet



Δικτυακός τόπος έργου: 
http://www.euroris-net.eu

Προώθηση του έργου σε Ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, 
με ταυτόχρονη παραγωγή προωθητικού υλικού (αφίσα, 
τυποποιημένη παρουσίαση, φυλλάδια, DVD με τίτλο Research 
infrastructures- why so important?" ) 

Βλ. http://www.euroris-net.eu/Events/ris_events
Διάχυση στοχευμένου πληροφοριακού υλικού για τις Ερευνητικές

Υποδομές, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο: 
Δελτία Τύπου του έργου EuroRIsNET
Ηλεκτρονικά περιοδικά (e-newsletters)
Ιστορίες Επιτυχίας (Success Stories)

ΣημαντικέςΣημαντικές δράσειςδράσεις & & υπηρεσίεςυπηρεσίες τουτου EEuroRIsuroRIs--NetNet

http://www.euroris-net.eu/
http://www.euroris-net.eu/Events/ris_events


ΣημαντικέςΣημαντικές δράσειςδράσεις & & υπηρεσίεςυπηρεσίες τουτου EEuroRIsuroRIs--NetNet
Ιστορίες επιτυχίας (Success Stories)

Ενημερώστε μας σχετικά και διαβάστε ιστορίες επιτυχίας στον δικτυακό τόπο του έργου

Το πρώτο Success Story:

The European Theoretical Spectroscopy Facility
BELGIUM *

The European Theoretical Spectroscopy Facility is 
a User Facility charged with providing support and 
service to research under way in academic, 
government and industrial laboratories. All 
domains that need knowledge about electronic 
excitations, transport and spectroscopy will benefit 
from the ETSF, such as condensed matter physics 
and chemistry, biology, materials and nano 
science.

* Source: http://www.etsf.eu

http://www.etsf.eu/


•Αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δικτύου, μέσω των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως: 

–Virtual Help Desk 

–FAQs

– Αναγνώριση και στατιστική ανάλυση των 
λιγότερο «ευνοημένων» θεματικών ή 
γεωγραφικών περιοχών, σε ό,τι αφορά στην 
συμμετοχή στις Ερευνητικές Υποδομές

•Παροχή πληροφόρησης για τα εγκεκριμένα έργα 
και δράσεις άντλησης αναγκών των Ερευνητικών 
Υποδομών για νέους χρήστες

– Δομημένη λίστα έργων (διαθέσιμη μέσω του 
δικτυακού τόπου του έργου)

– Ερωτηματολόγια προς συντονιστές έργων

– Discussion Forums 

•Ανταλλαγή καλών πρακτικών (π.χ. μέσω 
ερωτηματολογίων, εγχειριδίων, τυποποίησης 
διαδικασιών, twinning κλπ.)

ΣημαντικέςΣημαντικές δράσειςδράσεις & & υπηρεσίεςυπηρεσίες τουτου EEuroRIsuroRIs--NetNet 
((συνσυν.) .) 



ΜελλοντικέςΜελλοντικές ενέργειεςενέργειες καικαι ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες
Διοργάνωση 2ου Ευρωπαϊκού Workshop 

2011, Ιταλία
Περαιτέρω προώθηση του έργου σε Πανευρωπαϊκές διοργανώσεις
Συνεχής διαθεσιμότητα και ενημέρωση του Web Site  (e-newsletters, 
success stories, Δελτία Τύπου, σημαντικά links, ανακοινώσεις προσκλήσεων, 
σημαντικά έγγραφα / παρουσιάσεις και μελέτες, ευρωπαϊκές διοργανώσεις
σχετικές με τις Ερευνητικές Υποδομές ) 
Συνεργασία με θεματικά ΕΣΕ του 7ου Π.Π. 
Υποστηρικτικές δράσεις για ειδικές ομάδες (λιγότερο ενεργά ερευνητικά
πεδία, λιγότερο ενεργές γεωγραφικές περιοχές, ανάδειξη case studies για το
regional impact των Ερευνητικών Υποδομών) 
Ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών μεταξύ των μελών
του Δικτύου και επικοινωνία με ESFRI
Υπηρεσίες προς τους χρήστες Ερευνητικών Υποδομών: 

Ηλεκτρονικό περιβάλλον αναζήτησης & παρουσίασης των εγκεκριμένων έργων
Ερευνητικών Υποδομών καθώς και εθνικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών
για τις Ερευνητικές Υποδομές



ΠερισσότερεςΠερισσότερες πληροφορίεςπληροφορίες
ΕΣΕ Ερευνητικών Υποδομών για όλες τις χώρες:

http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html

EuroRIs-Net web site:

http://www.euroris-net.eu

Οι Ερευνητικές Υποδομές στο 7ο Π.Π.: 

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research
-infrastructures_en.html

Στοιχεία επικοινωνίας στην Ελλάδα: 
κ. Δώρα Φαρμάκη
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / ΕΙΕ
Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα
Τηλ: 210-7273954
e-mail: dfarma@ekt.gr

Αφίσα και φυλλάδιο έργου EuroRIsNET

http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html
http://www.euroris-net.eu/
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-infrastructures_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-infrastructures_en.html
mailto:dfarma@ekt.gr
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