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ΕΣΠΑ

Την προκήρυξη "ICT4GROWTH", προϋπο-
λογισμού 120 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Ει-
δική γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του 
υπουργείου ανάπτυξης, ανταγωνιστικότη-
τας και ναυτιλίας, στο πλαίσιο του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλι-
ση" (ΕΣΠα 2007-2013). Στόχος της δράσης 
είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για 
τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπο-
ρική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφο-
ρούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληρο-
φορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Θα χρημα-
τοδοτηθούν δύο κατηγορίες επενδύσεων, 
με βάση το ύψος τους: η πρώτη από  300 
χιλ. έως 5 εκατ. ευρώ και η δεύτερη έως 20 
εκατ. ευρώ. Η ημερομηνία έναρξης υποβο-
λής προτάσεων θα ανακοινωθεί σύντομα.

Η δράση απευθύνεται σε μεμονωμένες, 
υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύ-
σταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συ-
μπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορ-
φής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην 
Ελλάδα. Ενδεικτικές θεματικές κατηγορίες 
είναι: Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη, γε-
ωργία, αλιεία και Τρόφιμα, Τουρισμός, Πο-
λιτισμός και Ψυχαγωγία, υγεία και Πρόνοια, 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Μεταφορές και 
νέα παγκόσμια αγορά του Internet.

οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο 
πλαίσιο της δράσης ICT4GROWTH θα πρέ-

πει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχ-
μής, διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν 
περισσότερους τρόπους διάθεσης, όπως: 
Virtualization (Servers, Storage, Networks, 
Apps, Desktops), Cloud Computing, 
Energy Efficiency & Monitoring (IT 
efficiency & reuse, Reduce of energy 
consumption), Unified Communications 
(Technology issues (Mobile platforms / 
Integration of corporate and social media 
streams), Organizational issues), Big Data 
(Unstructured Data, Duplication of Data, 
Storage – thin provisioning, Security, 
Backup – Storage Resource Management, 
Compression etc), Cloud Computing, Grid 
Technology, Web 2.0, Internet of Things, 
Open platforms & Open Source software 
and applications, Social Networks and 
business, Media / digital marketing, Mobile 
services – smart devices and applications 
evolution, Location based services / GIS.

Το ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης θα 
συνδέεται με ποσοτικούς στόχους, όπως η 
αύξηση της απασχόλησης και η εξαγωγι-
κή δραστηριότητα.  Η υλοποίηση των επεν-
δύσεων θα γίνεται σε δύο διακριτές φά-
σεις: η πρώτη φάση αφορά την έρευνα, τον 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προϊό-
ντων/υπηρεσιών (R&D stage) και η δεύτε-
ρη αφορά την υποστήριξη της εμπορικής δι-
άθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών 
(commercialization stage).

Στη δράση ICT4GROWTH δίνεται έμφαση 
στη δημιουργία νέας επιχειρηματικότητας 
και μεγάλων επενδύσεων, την οικονομία 
της γνώσης, την κάλυψη πολλαπλών ανα-
γκών (ενίσχυση ψηφιακής επιχειρηματικό-
τητας, δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονε-
κτήματος, στήριξη επιχειρηματικότητας στα 
πρώτα στάδιά της, ενθάρρυνση υλοποίησης 
καινοτόμων ιδεών με επιχειρηματικό ρί-
σκο και εξωστρέφεια, εμπορική αξιοποίηση, 
στήριξη μεγαλύτερων σχεδίων με ευρύτερο 
αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, αξιοποίη-
ση νέου, υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυ-
ναμικού), καθώς και τη δυνατότητα "εξαγω-
γής" των λύσεων σε αγορές εκτός Ελλάδας.

αναλυτικές πληροφορίες καθώς και ο οδη-
γός της δράσης "ICT4GROWTH" είναι δια-
θέσιμες στους δικτυακούς τόπους http://
www.ktpae.gr και http://www.digitalplan.
gov.gr. Oι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 
μπορούν επίσης να ενημερώνονται τηλε-
φωνικά από την "Κοινωνία της Πληροφορί-
ας α.Ε" (213 1300700).  

ICT4GROWTH: 120 εκατ. ευρώ 
για καινοτόμα επενδυτικά σχέδια στις ΤΠΕ 

info
ICT4GROWTH 
http://ict4growth.ktpae.gr/

νέα Προκήρυξη "ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2012" από τη γγΕΤ
Το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων και η γενική γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας, σε συνεργασία 
με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνο-
λογίας, πρόκειται να προκηρύξει την Δράση 
"αριΣΤΕια 2012". Η Δράση θα συγχρηματο-
δοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαί-
δευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΕΔΒΜ).

Το ύψος της Δημόσιας Δαπάνης η οποία θα 
διατεθεί θα ανέλθει στα 60.000.000 ευρώ. 

Η προκήρυξη της Δράσης θα γίνει τον απρί-
λιο του 2012 με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προτάσεων την 31η Μαΐου. Η 
υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρο-
νικά μέσω διαδικτύου στην αγγλική γλώσσα. 

Σημειώνεται ότι η γγΕΤ ανακοίνωσε τα απο-
τελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων 
που υποβλήθηκαν στη Δράση "αριΣΤΕια" 
(κατ. ημ/νία υποβολής 01/09/2011). Η αξι-
ολόγηση πραγματοποιήθηκε από επιστή-
μονες (peer review) με προδιαγραφές πα-
ρόμοιες αυτών του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-

ου Έρευνας (ERC). Aπό τις 1.497 προτάσεις 
που υποβλήθηκαν, οι 310 πέρασαν στη Β' 
Φάση της αξιολόγησης και τελικά εγκρίθη-
καν 206 προτάσεις. Η απαιτούμενη δημόσια 
δαπάνη για τη χρηματόδοτηση των προτάσε-
ων που εγκρίθηκαν ανέρχεται στο ποσό των 
62.265.779,41 ευρώ.  

info
ΓΓΕΤ 
http://www.gsrt.gr 

Περιοδικό “Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία” 
Διαβάστε προηγούμενα τεύχη - Εγγραφείτε συνδρομητές – Ξεφυλλίστε το περιοδικό!
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