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Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Το ΕΚΕΤΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα, εποπτεύεται από την
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα
ινστιτούτα:
•

ΙΠΤΗΛ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

•

ΙΔΕΠ - ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

•

ΙΜΕΤ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

•

iBO - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

•

ΙΝΕΒ – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Τα ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ έχουν εγκαταστάσεις σε όλη την χώρα και απασχολεί περίπου 1000 άτομα. Ο
ετήσιος προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος των 40.000.000€, από τα οποία το 75% προέρχεται από
ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα (Ευρωπαϊκά και Εθνικά) και το υπόλοιπο 25% προέρχεται από
διμερή συμβόλαια για παροχή υπηρεσιών και την θεσμική κρατική χρηματοδότηση.

NCP MSCA στο ΕΚΕΤΑ

Στο ΕΚΕΤΑ υπάρχουν δύο NCP Marie Sklodowska Curie Actions:
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Εμπειρία στους ανθρώπινους πόρους

Το ΕΚΕΤΑ έχει μεγάλη εμπειρία στους ανθρώπινους πόρους:
•

Είναι ορισμένο NCP για τις δράσεις Marie Sklodowska Curie από το FP 6

•

Είναι συντονιστής του Ελληνικού Δικτύου EURAXESS

•

Υπέγραψε από τους πρώτους φορείς στην Ελλάδα τη Χάρτα & τον Κώδικα των Ερευνητών και είναι ο
πρώτος φορέας που έλαβε το “HR Excellence in Research Award” από την ΕΕ το 2012

Δράσεις NCP MSCA

Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχει το NCP MSCA είναι:
•

Πληροφόρηση

•

Συμβουλευτική υποστήριξη

•

Προεπισκόπηση προτάσεων

•

Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων

•

Αξιοποίηση Πανευρωπαϊκού Δικτύου NCPs MSCA

Δράσεις NCP MSCA

Ειδικότερα και με βάση την εμπειρία που περιεγράφηκε παραπάνω θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:
•

Συνδιοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων με τον ιδιωτικό τομέα: Διοργάνωση ημερίδων σε διάφορες
πόλεις της Ελλάδος σε συνεργασία με τους κόμβους του Ελληνικού Δικτύου EURAXESS, ειδικότερα
σχεδιάζουμε να οργανώσουμε ημερίδες σε: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Ιωάννινα, Βόλο, Ηράκλειο,
Πάτρα και Μυτιλήνη παρουσία των μελών των τοπικών εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων.
Στις ημερίδες αυτές θα προσκληθούν και εκπρόσωποι της ΕΕ. Ήδη το ΕΚΕΤΑ έχει μακρόχρονη

εμπειρία στην διοργάνωση τέτοιων ημερίδων σε πολλές πόλεις της Ελλάδας
•

Διοργάνωση brokerage event στην Θεσσαλονίκη με ερευνητικούς και ιδιωτικούς φορείς από γειτονικές
χώρες προκειμένου να καταθέσουν από κοινού προτάσεις στις δράσεις MSC

Δράσεις NCP MSCA
•

Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων (webinars) σχετικά με την επιτυχημένη συγγραφή προτάσεων

MSC σε ερευνητές της Ελληνικής διασποράς (π.χ. repatriation grands). Το ΕΚΕΤΑ για τον σκοπό αυτό
θα χρησιμοποιήσει έτοιμη πλατφόρμα που χρησιμοποίησε στο πρόγραμμα EURAXESS TOP IV. Το
ΕΚΕΤΑ έχει διοργανώσει ήδη με επιτυχία ανάλογες εκδηλώσεις τόσο στην Ευρώπη (πρόγραμμα
PIPERS) όσο και στην Ελληνική διασπορά εκτός Ευρώπης σε Ουάσιγκτον, Βραζιλία και Κίνα σε
συνεργασία με τις Ελληνικές πρεσβείες στα πλαίσια των έργων EURAXESS TOP III και EURAXESS
TOP IV
•

Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων (webinars) σχετικά με την επιτυχημένη συγγραφή προτάσεων
MSC σε ερευνητές και φορείς στην Ελλάδα με την βοήθεια των κόμβων του Ελληνικού Δικτύου
EURAXESS

•

Διοργάνωση ημερίδας για δράσεις MSC όπου οι Ελλάδα έχει μικρή εθνική συμμετοχή (π.χ. cofund),

ώστε να παρουσιάσουμε τα πλεονεκτήματα και να παρακινήσουμε τους Ελληνικούς φορείς να
υποβάλουν περισσότερες προτάσεις είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία
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