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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ
ΓΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Την
Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 to

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωση5 ΕΚΤ

Εθνικό Σημείο Enacpns για το Πρόγραμμα

Πλαίσιο Ορίζοντα5 2020
ms E E διοργάνωσε με την υποστήριξη

τη5 EupojnaÏKns En^ponns και ms Γε
viKris Γραμματεία Έρευνα5 και Τεχνολογίαε
ημερίδα με θέμα Τεχνολογίε5 Πληροφορία5
και Επικοινωνιών ICT στον Ορίζοντα 2020
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών παρουσιάστηκαν οι
δυνατότητε χρηματοδότηση5 στον τομέα ms
Πληροφορική και Επικοινωνιών μέσω του

Ορίζοντα 2020 οι νέε5 προκηρύξει και οι νέ
ES πρωτοβουλίεΒ ms Ε Ε ônujs η Ψηφιοποίηση

ms EupconaÏKàs Βιομηχανία5 Digitizing
European Industry και οι Κόμβοι Ψηφιακή5
Καινοτομία5 Digital Innovation Hubs

Oncos ανέφερε στην εισήγησή ms η διευθύντρια

του ΕΚΤ δρ Ευπ Σαχίνη ο ßaoiKÖs orôxos
ms Ψηφιακή5 Ατζέντα5 ms EupuinàÏKàs Επιτρο
πή5 είναι η ανάπτυξη ins Eviaias Ευρωπαϊκή5
Ψηφιακήε Αγορά5 Digital Single Market που

αναμένεται να δημιουργήσει μια έξυπνη βιώσιμη
και xcjpis αποκλεισμού5 ανάπτυξη στην Ευρώπη

Μια ενιαία ψηφιακή αγορά μπορεί να συνεισφέρει

στην Ευρωπαϊκή Ένωση étos και 415
δισ ευρώ ανά éios και να δημιουργήσει εκατο
ντάδεε xtAiäöes νέε5 θέσειβ εργασία5 στην E E

και τη χώρα pas σύμφωνα με ava(popés ms Ευ

ρωπαϊκή5 Επιτροπή5 Το Ινστιτούτο Γκάρτνερ
προβλέπει ότι μέχρι το 2020 θα υπάρχουν περίπου

20,4 εκατομμύρια συνδεδεμένε συσκευέ5
στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων ΙοΤ και ο ôykos
των διαθέσιμων δεδομένων θα ξεπερνά κάθε
προηγούμενο σημείωσε η Ε Σαχίνη προσθέτο
vtas ότι το ΕΚΤ παρέχει ανοιχτή πρόσβαση σε

επιστημονικό και πολιτιστικό περιεχόμενο και σε

εξειδικευμένεε ψηφιακέ5 υπηρεσία
Η Ε Σαχίνη αναφέρθηκε και στα τελικά στοιχεία

που δημοσίευσε το ΕΚΤ και έχουν αποσταλεί
στη Eurostat με βάση τα οποία το ποσοστό των
δαπανών Ερευνα5 και Ανάπτυξη5 επί του ΑΕΠ

διαμορφώθηκε το 2016 στο 1,01 υπερβαίνο
vras για πρώτη φορά το κατώφλι του 1 Αναφερόμενη

στη μέχρι σήμερα ελληνική συμμετοχή
στο πρόγραμμα ICT του Ορίζοντα 2020 η Ε

Σαχίνη παρουσίασε στατιστικά στοιχεία με βάση
τα οποία οι'Ελληνε5 ερευνητέ5 αλλά και οι εται
ρείε5 με τα τμήματα'Ερευνα5 και Ανάπτυξή5 κάνουν

άριστη δουλειά καθοί υπάρχει συμμετοχή

σε 254 έργα λαμβάνοντα5 χρηματοδότηση
περίπου 158 εκατομμύρια ευρώ γεγον05

που κατατάσσει την Ελλάδα 7η πίσω από την
Ολλανδία την Ιταλία τη Γαλλία και άλλε5 χώρε5
που παραδοσιακά πρωτοστατούν στον Ορίζοντα
2020 Το ποσοστό επιτυχία5 ms Ελλάδα5 στο ICT

είναι 12 όσον αφορά τη συμμετοχή με τον μέσο

όρο ms Ε Ε των 28 να είναι 14 Το ποσοστό

επιτυχία5 όσον αφορά την απορρόφηση

Τεχνολογίες Πληροφορίας
και Επικοινωνιών ICT
στον Ορίζοντα 2020

χρημάτων είναι 12 με τον μέσο όρο ms E E

των 28 να ανέρχεται στο 13
Στόχθ5 ms Ε Ε είναι η βελτίωση όλων των

σταδίων ms ßiopnxavias με τη χρήση νέων τεχνολογιών

Έτσι με την πρωτοβουλία για την
Ψηφιοποίηση ms Ευρωπαϊκή5 Βιομηχανία5 θα
βοηθηθούν επιχειρήσει ερευνητέε δημόσιοι
οργανισμοί βελτιώνοντα5 i\s διαδικασίε5 και τα

προϊόντα ms δημιουργώντα5 προσαρμόσιμε5
γραμμέ5 παραγωγή5 που θα αλλάζουν ανάλογα
με τη ζήτηση πάντα με τη βοήθεια των νέων ψηφιακών

συστημάτων Η ελληνική βιομηχανία
έχει να ωφεληθεί τα μέγιστα από μια τέτοια

μεταστροφή

στην πορεία npos την τέταρτη Βιομηχανική

Επανάσταση
Μια νέα δομή που μπορεί να βοηθήσει και i\s

ελληνικέ5 επιχειρήσει npos αυτή την κατεύθυνση
και υποστηρίζεται από τον Ορίζοντα 2020 είναι

οι Κόμβοι Ψηφιακή5 Καινοτομία5 crroxos των
οποίων είναι όλε5 οι ευρωπαϊκέ5 επιχειρήσει
είτε είναι υψηλή5 τεχνολογίαε είτε όχι να αποκτήσουν

πρόσβαση σε Τεχνολογία Δοκιμέ5 Οικονομοτεχνική

Συμβουλευτική Πληροφόρηση
για Tis Ayopés καθώ5 και Δικτύωση Περισσότε¬

ρα στοιχεία παρουσιάστηκαν από mus ßaaiKous
ομιληχέβ από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών

Δικτύων DG CONNECT Περιεχομένων και
Τεχνολογιών ms EupajnaïKàs Επιτροπή5 δρ Α

Λυμπέρη δρ 0 Πυροβολάκη και Α Τασιγιώργου
Αναλυτικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή
στο ICT παρουσίασε ο αναπληρωτήε εθνικ05 εκ
πρόσωπθ5 στο πρόγραμμα Β Γογγολίδπ5 από
τη Γενική Γραμματεία Έρευνα5 και Τεχνολογία
ο onoios επισήμανε Tis διαχρονικά πολύ καλέ5
επιδόσε ms ελληνική5 ερευνητική5 KOivômms
στο ICT

Ακολούθησαν χρήσιμε5 συμβουλέ5 και καλέ5
πρακτικέ5 από tous Έλληνε5 συντονιστέ5 των
έργων 5G-Essence και ACTiCLOUD που έλαβαν
άριστη βαθμολόγηση crus προηγούμενεε προ
σκλήσεΐ5 Ο δρ I Χοχλιούροε ΟΤΕ και ο δρ Κ

NÎKas ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ φορέων που συντονίζουν
τα έργα 5G-Essence και ACTICLOUD αντίστοιχα
έδωσαν πολυάριθμε5 συμβουλέε για τη συγγραφή

άρτιων προτάσεων Η χρήση των Τεχνικών

ms AioiKnons Έργων κατά την προετοιμασία
και υλοποίηση εν05 έργου είναι ό,τι πιο σημαντικό

πρέπει να κάνει μια κοινοπραξία Enions

σημαντική είναι η επακριβή5 ανταπόκριση ans
απαιτήσει ms προκήρυξη5 με λεπτομερή απλή
και ευκολονόητη επιχειρηματολογία καθώε και
η υπόδειξη μιαβ αξιόπιστπ5 μεθοδολογία και
εν05 επακριβά>5 καθορισμένου πλαισίου με
εστίαση στην προτεινόμενη χρήση ms τεχνολο
Yi'as oris ανάγκε5 ms αγορά5 την επιχειρηματικότητα

OTOus κανονισμού5 στα κοινωνικά ζητήματα

κ.ά Οι προτάσεΐ5 δεν είναι απαραίτητο να
καλύπτουν όλο το πεδίο εφαρμογή5 μια5 προκή
ρυξπ5 πρέπει ôpcos να είναι σαφώ5 προκαθορι
σμένε5 και καλά ορισμένε5 όσον αφορά τα παραδοτέα

Enions θα πρέπει να αφορούν καινο
τόμε5 5ées να είναι ταυτόχρονα και ρεαλιστικέε
time to market και να δίνεται έμφαση στη

στρατηγική ms διαχείριση5 των δικαιωμάτων
διανοητική5 ιδιοκτησία

Στο πλαίσιο ms εκδήλωσα παρουσιάστηκαν
από στελέχη του ΕΚΤ μια σειρά από δράσει και
υπηρεσικ npos την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική

κοινότητα Συγκεκριμένα το ΕΚΤ λειτουργεί

ω5 Εθνικό Σημείο Enacpôs για τον Ορίζοντα

2020 www.ekt.gr/horizon2020 υπο
στηρίζοντα5 την ελληνική ακαδημαϊκή ερευνητική

και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή

ms KaAùnmvras όλα τα στάδια των ερευνητικών

έργων από την προετοιμασία ms πρό
Taons éojs την υλοποίηση και την αξιοποίηση
των ερευνητικών αποτελεσμάτων

Παράλληλα το ΕΚΤ συμμετέχει στο έργο
Ideal-ist www.ideal-ist.eu που στοχεύει στη
μείωση των εμποδίων που συναντούν οι οργανισμοί

που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα I CT Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ms
υποστήριξη5 διακρατικών αναζητήσεων συνεργασιών

και μεσολαβήσεων βελτιώνοντα5 την
επικοινωνία μεταξύ Ευρωπάϊκή5 Επιτροπή5 και
συμμετεχόντων Επιπλέον το ΕΚΤ συντονιοτα
του μεγαλύτερου δικτύου επιχειρηματία υηο
στήριξη5 Enterprise Europe Network-Hellas
www.enterprise-hellas.gr παρέχει ένα πλέγμα

δυναμικών υπηρεσιών συστηματική5 ενημέρω
ons και υποστήριξη5 των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

οι οποικ εμφανίζουν κατάλληλη δυναμική

και στοχεύουν σε διεθνει'5 ayopés μέσα από

καινοτόμε5 τεχνολογίες
Τέλθ5 παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία Γέφυ

ρε5 Γνώση5 και Συνεργασία5 www.knowledge
bridges.gr η οποία υλοποιείται από το ΕΚΤ σε

συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών
και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου

Οικονομία5 και Ανάπτυξη5 και αποσκοπεί στην
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των γνώσεων και
των εμπειριών των Ελλήνων του εξωτερικού και
στη διασύνδεσή mus με τη χώρα

A.A

Το βίντεο tns εκδήλωσα και όλεβ οι
παρουσιάσει των ομιλητών διατίθενται
οτην ιστοσελίδα http
www ekt.g r/el/events/p ro g r a m/2 1513
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