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HORIZON 2020
Εθνικό Σημείο Επαφής
για το πρόγραμμα
Ορίζοντας 2020
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) υποστηρίζει ως Εθνικό
Σημείο Επαφής (National Contact Point) την ελληνική ακαδημαϊκή,
ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα στους ακόλουθους τομείς
του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”:

www.ekt.gr/
horizon2020

Επιστημονική Αριστεία
•
•
•
•

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC)
Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (FET)
Δράσεις «Marie Skłodowska-Curie»
Ερευνητικές Υποδομές

Βιομηχανική Υπεροχή
• Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου
• Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT)

Κοινωνικές Προκλήσεις
• Υγεία, δημογραφική μεταβολή και ευεξία
• Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια
• Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο Πολυδεκτικές, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες

Οριζόντια Προγράμματα
• Η Επιστήμη στην κοινωνία και μαζί με την κοινωνία
• Έρευνα για πυρηνική ενέργεια στο πλαίσιο της συνθήκης
Euratom

Το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”
Ο “Ορίζοντας 2020” (Ηorizon 2020), το πρόγραμμα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση της Έρευνας
και της Kαινοτομίας την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό
περίπου 80 δισ. ευρώ, αποσκοπεί στην ενδυνάμωση
της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Προτεραιότητα
του νέου προγράμματος είναι η αξιοποίηση των επιστημονικών
επιτευγμάτων σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες,
τα οποία προσφέρουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και βελτιώνουν
την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.
Το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” στηρίζεται σε τρεις άξονες:

• Επιστημονική Αριστεία / Εxcellent Science:
Επιστημονική έρευνα υψηλού επιπέδου με παγκοσμίου
εμβέλειας ερευνητικές υποδομές που θα οδηγήσουν
στις τεχνολογίες του μέλλοντος, με στόχο την προσέλκυση
στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων στον κόσμο.

• Βιομηχανική Υπεροχή /Ιndustrial Leadership:
Στρατηγική επένδυση σε καίριας σημασίας τεχνολογίες,
όπως νανοτεχνολογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού
τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων, με στόχο να
γίνει η Ευρώπη ελκυστικός χώρος για επενδύσεις στην έρευνα
και την καινοτομία.

• Κοινωνικές Προκλήσεις / Societal Challenges:
Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως
η γήρανση πληθυσμού, η εξάντληση ενεργειακών πόρων,
η αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη
τους κυριότερους κοινωνικούς προβληματισμούς και δίνοντας
έμφαση στην εφαρμοσμένη επιστήμη.

Υπηρεσίες
Το ΕΚΤ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για ανταγωνιστικά
ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας για περισσότερα από 15
χρόνια. Οι υπηρεσίες του απευθύνονται στο σύνολο της ελληνικής
επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας σε πανεπιστήμια,
τεχνολογικά και ερευνητικά κέντρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και τοπική αυτοδιοίκηση,
με στόχο την αύξηση της ποιοτικής και ποσοτικής συμμετοχής
τους.
Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από
την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και
την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες
του ΕΚΤ περιλαμβάνουν:

• Πληροφόρηση & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
για θέματα που αφορούν τους όρους συμμετοχής,
την υποβολή προτάσεων, τα μέσα υλοποίησης, τις επιλέξιμες
δαπάνες και την ανάλυση του προϋπολογισμού, την εξεύρεση
εταίρων και τη διαμόρφωση κοινοπραξιών, τις διαδικασίες
και τις συμβάσεις, την προετοιμασία εκθέσεων προόδου,
την επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες
κοινοτικές υπηρεσίες και δίκτυα.

• Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης,
σε καθημερινή βάση, για συμβουλευτικές υπηρεσίες, τεχνικό
έλεγχο προτάσεων, καθοδήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες
και δίκτυα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.ά.

• Ανάπτυξη & Διακίνηση ενημερωτικού υλικού
για το νέο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»: ειδική ιστοσελίδα
(www.ekt.gr/horizon2020), περιοδικό «Καινοτομία, Έρευνα
και Τεχνολογία», eNewsletter «Έρευνα και Καινοτομία», κ.ά.

• Διοργάνωση εκδηλώσεων & σεμιναρίων
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Έρευνας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, κ.λπ.

• Εξεύρεση συνεργατών για τη συγκρότηση
κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων.

• Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής
και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης
(metrics.ekt.gr) για τη συμμετοχή των ελληνικών οργανισμών
στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ.

