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6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 23 AYR

W Βάσει του δείκτη απήχησης των δημοσιεύσεων, η Περιφέρεια
Ηπείρου έρχεται πρώτη με δείκτη απήχησης 7,83, ακολουθούμενη

από την Περιφέρεια Κρήτης (7,50), την Περιφέρεια Αττικής (6,55),
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (5,62) και την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας (5,06).

Οι συμμετοχές των ελληνκών Iteptcpcpouv
στο Πρόγραμμα «Ορίζοντος 2020»
(2014-2020) έως και το 2017

Περιφέρειες Κοινοτική
συμμέτοχων χρηματοδότηση (εκατ. ευρώ)

Αττική 949 276,31
Κεντρική Μακεδόνιο 299 96,95
Κρήτη 184 63,91
Δυτική Ελλάδα 104 36,42
Θεσσαλία 42 8,99
Ήπειρος 20 6,70
Στερεά Ελλάδα 19 5,00
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 16 2,62
Βόρειο Αιγαίο 10 1,99
Νότιο Αιγαίο 6 1,20
Πελοπόννησος 8 0,96
Ιόνια Νησιά 1 0,37
Δυτική Μακεδονία 3 0,19ΣΥΝΟΛΟ 1 .661 501,61

ΠΗΓΗ: ΕΚΤ, 2018
Δρ. Εύη Σαχίνη, διευθύντρια
του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης.

> Τι είναι
Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) είναι το
χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ε.Ε. νια την Έρευνα και την Καινοτομία που
καλύπτει την περίοδο 201 4-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δΊσ.

ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που
αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για
την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας
παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών
προκλήσεων. Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:

Επιστημονική Αριστεία (Excellent Science): Επιστημονική έρευνα
παγκόσμιου επιπέδου με στόχο την προσέλκυση στην Ε.Ε. των
καλύτερων επιστημόνων.
Βιομηχανική Υπεροχή (Industrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε

τεχνολογίες-κλειδΊά, όπως νανοτεχνολογια-μικροηλεκτρονική,
συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων
Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): Αντιμετώπιση σημαντικών
κοινωνικών προκλήσεων, όπως γήρανση πληθυσμού, εξάντληση
ενεργειακών πόρων, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής.
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», υποστηρίζοντας τους ελληνικούς
φορείς στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

[Εθντχο Κέντρο Τεκμηρίωσης] Η Ελλάδα μέχρι και το 201 7 συμμετείχε με 1 .661 έργα

Πώς μοιράστηκαν
τα 501,61 εκατ.
του προγράμματος
«Ορίζοντας 2020»
Της Λέττας Καλαμαρά
IkalSfnaftemporikigr

Οι 
Περιφέρειες Αττικής, Κεν

τρικής Μακεδονίας, Κρήτης. 

Δυτικής Ελλάδας και
Θεσσαλίας είναι οι περιοχές με την
υψηλότερη συμμέτοχη στο 

Πρόγραμμα 

Ορίζοντας 2020, σύμφωνα
με τη σχετική μελέτη που εκπόνησε 

το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

με στοιχεία μέχρι και το 201 7.

Από κει και κάτω η κατάταξη περιλαμβάνει 

κατά σειρά τις Περιφέρειες 

Ηπείρου, Σιερεάς Ελλάδας, 

Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου
Αιγαίου, Πελοποννήσου, Ιονίων
Νησιών, Δυτικής Μακεδονίας. Στο
πλαίσιο ίου ουγκεκριμένου προγράμματος, 

με ουνολικό προϋπολογισμό 

που θα ξεπεράσει τα 80
δισ. ευρώ, η Ελλάδα μέχρι και το
έτος 2017 είχε λάβει χρηματοδότηση 

άνω των 500 εκατ ευρώ, ουμ-
μετέχονταςσε 1.661 εγκεκριμένα
έργα και επιτυγχάνοντας πάνω από
1.600 ουμμετοχές.

Με βάση τα στοιχεία, η πλειονότητα 

των μέχρι τώρα ουμμετο-
χών αφορά την Περιφέρεια Αττικής 

(949 ουμμετοχές). Επίσης, η
ουγκεκριμένη περιφέρεια λαμβάνει 

το μεγαλύτερο μέρος της χρη¬

ματοδότησης από το πρόγραμμα
(πάνω από 276 εκατ. ευρώ, περίπου 

το 55% της ουνολικής κοινοτικής 

χρηματοδότησης στη χώρα).
Ακολουθούν η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας με 299 ουμμετοχές 

και σχεδόν 97 εκατ ευρώ,
η Περιφέρεια Κρήτης με 1 84 ουμμετοχές 

και σχεδόν 64 εκατ. ευρώ,
η Δυτική Ελλάδα με 104 ουμμετοχές 

και 36,42 εκατ. ευρώ, π Θεσσαλία 

με 42 ουμμετοχές και 8,99
εκατ. ευρώ.

Χρηματοδότηση άνω
του 1 δισ. από to 7ο Π.Π.
Αντίστοιχα, βασικό εργαλείο της
Eu ρωπαικής Επιτροπής για τη 

χρηματοδότηση 

ερευνητικών έργων
την περίοδο 2007-2013 ήταν το 7ο

Πρόγραμμα Πλαίσιο (7ο Π.Π.), με
ουνολικό προϋπολογισμό που ξεπέρασε 

τα 50 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο 

του ουγκεκριμένου προγράμματος, 

η Ελλάδα έλαβε χρηματοδότηση 

άνω του 1 δισ. ευρώ (περίπου 

2,2% της συνολικής κοινοτικής 

χρηματοδότησης), ουμμε-
τέχοντας σε 3.459 εγκεκριμένα έργα 

και επιτυγχάνοντας 3.706 
ουμμετοχές. 

Επίσης η πλειονότητα των

ουμμετοχών και στο 7ο Π.Π. αφο
ροϋσε την Περιφέρεια Αττικής, η
οποία έλαβε το μεγαλύτερο μέρος

της χρηματοδότησης. Στη δεύτερη 

θέση βρίσκεται η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ με μικρή 

διαφορά ακολουθεί η Περιφέρεια 

Κρήτης και κατόπιν η Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας. Αξίζει
να σημειωθεί ότι π εικόνα αυτή είναι 

κοντά στην κατανομή της δαπάνης 

Ε&Α, δηλαδή της δραστηριότητας 

Ε&Α μεταξύ των ελληνικών 

Περιφερειών.

To ελληνικό
αποτύπωμα
Σύμφωνα με την δρ. Εύη Σαχίνη,
διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης, «το ΕΚΤ στοχεύει
στην παρουσίαση της επικαιρο-
ποιημένης και ουνολικής εικόνας
ίου ερευνητικού, αναπτυξιακού
και καινοτομικού αποτυπώματος
των ελληνικών Περιφερειών, και
ως εκ τούτου στην καλύτερη κατανόηση 

και την ανάδειξη νέων
πτυχών σε κρίσιμα περιφερειακά
ζητήματα ανάπτυξης».

Τέσσερις

Υπάρχουν τέσσερις δείκτες, ο πρώτος 

αφορά ης δραστηριότητες ' Ερευνας 

& Ανάπτυξης όπως αυτές αποτυπώνονται 

μέσω των δαπανών
Ε&Α που πραγματοποιούν οι φο

ρείς της κάθε Περιφέρειας. Ο δεύ
τερος αφορά το προσωπικό που
συμβάλλει άμεσα στην πραγματοποίηση 

των δραστηριοτήτων αυτών. 

Ο τρίτος άξονας αφορά τις επιδόσεις 

των φορέων των Περιφερειών 

σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά 

έργα, σε επιστημονικές δημοσιεύσεις 

και σε διδακτορικές διατριβές 

και αποτελούν μέτρο που
τεκμηριώνει τη διεθνή παρουσία
και αριστεία των Περιφερειών. Ο τέταρτος 

άξονας αφορά τις καινοτομικές 

επιδόσεις των επιχειρήσεων 
των Περιφερειών

Εηστημονκη

Με βάση τα στοιχεία της μελέτης
ίου ΕΚΤ μέχρι όμως και το 2015,
όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό 

που ασχολείται με την έρευνα 

καθώς και σης δημοσιεύσεις, τα
διδακτορικά και την επιχειρηματική 

καινοτομία, η κατάταξη δεν
εμφάνιζε ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις. 

Σε όρους όμως επιστημονικής 

αριστείας, η επίδοση της Περιφέρειας 

Κρήτης ως προς τις αναφορές 

στις επιστημονικές της δημοσιεύσεις 

ήταν αρκετά υψηλή.
Ανη'στοιχα η απασχόληση σε δρα
στηριότητες Ε&Α σε κάθε Περιφέρεια 

διαφοροποιείται και ως προς

το ποσοστό τους επί της ουνολικής 

απασχόλησης ανά Περιφέρεια.
Η υψηλότερη επίδοση καταγράφεται 

στην Περιφέρεια Κρήιης
(1,95%) και ακολουθούν η Περιφέρεια 

Αττικής ( 1 ,84%), n Περιφέρεια 

Ηπείρου (1,72%), n Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας ( 1 ,53%) και
n Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ( 1 ,41 %).

Επίσης, βάσει του δείκτη απήχησης 

των δημοσιεύσεων, η Περιφέρεια 

Ηπείρου έρχεται πρώτη με
δείκτη απήχησης 7,83, ακολουθούμενη 

από την Περιφέρεια Κρήτης 

(7,50), την Περιφέρεια Απικής
(6,55), την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας (5,62) και την Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας (5,06). Οι
πέντε αυτές Περιφέρειες είναι και
οι Περιφέρειες με τις περισσότερες 

δημοσιεύσεις και αναφορές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά
στην Ελλάδα οι ηερισσόιερες διατριβές 

αφορούν τον επιστημονικό
πεδίο «Ιατρική & Επιστιίμες Υγείας» 

(31% του ουνόλου), ενώ ακολουθούν 

κατά σειρά οι «Φυσικές
Επιστήμες» (σχεδόν 20%), οι «Επιστήμες 

Μηχανικού & Τεχνολογία»
(17%), οι «Κοινωνικές Επιστήμες»
(18%), οι «Ανθρωπιστικές Επιστήμες» 

(11%) και οι «Γεωργικές Επιστήμες» 

(4%).
IS1D: 120575981
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