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Παρατηρητήριο για ευρωπαϊκές, περιφερεια-
κές και εθνικές πολιτικές για τις Ερευνητικές 
υποδομές αναπτύσσεται στο πλαίσιο του ευ-
ρωπαϊκού δικτύου EuroRIs-Net+ που συντο-
νίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). 
Το EuroRIs-Net+ είναι το δίκτυο των Εθνικών 
Σημείων Επαφής για το πρόγραμμα "Ερευνη-
τικές υποδομές" του 7ου ΠΠ που προβάλ-
λει τις ευκαιρίες πρόσβασης σε Ερευνητικές 
υποδομές, προωθεί τη διακρατική συνεργα-
σία, διακινεί καλές πρακτικές και ενθαρρύ-
νει την αξιοποίηση των υποδομών που ανα-
πτύσσονται σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Το Παρα-
τηρητήριο θα είναι διαθέσιμο στον δικτυακό 
τόπο του EuroRIs-Net+ (www.euroris-net.eu) 
το δεύτερο εξάμηνο του 2012. 

Το έργο EuroRIs-Net+ ξεκίνησε τον οκτώ-
βριο του 2011 και αποτελεί συνέχεια του 
επιτυχημένου δικτύου EuroRIs-Net (2007-
2011). Συγχρηματοδοτείται από τη γενική Δι-
εύθυνση "Κοινωνία της Πληροφορίας και 
Μέσα Επικοινωνίας " της ΕΕ και οι δράσεις 
του καλύπτουν 40 περίπου κράτη μέλη της 
ΕΕ, συνδεδεμένες και τρίτες χώρες. 

Κύριος στόχος του δικτύου είναι η αναβάθ-
μιση των υπηρεσιών των Εθνικών Σημείων 
Επαφής για την αποτελεσματική υλοποίηση 
του προγράμματος "Ερευνητικές υποδομές" 
και την ευρύτερη δυνατή αξιοποίηση των 
υποδομών που συγχρηματοδοτούνται από το 
πρόγραμμα. 

Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώνεται ένα περιε-
κτικό αποθετήριο που, αφενός, θα περιλαμβά-
νει πληροφορίες για προγράμματα, πολιτικές 
και πρωτοβουλίες για τις Ερευνητικές υποδο-
μές σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο και, αφετέρου, θα λειτουργήσει ως 
διαλεκτικό και συνεργατικό περιβάλλον για 
τις επιστημονικές κοινότητες και τους χρήστες 
των Ερευνητικών υποδομών. Θα αναπτυχθεί 
σε χρηστοκεντρικό και φιλικό περιβάλλον και 
θα έχει πολλαπλασιαστικό όφελος για όλες 
τις θεματικές περιοχές του 7ου ΠΠ. 

οι Ερευνητικές υποδομές θα εξακολουθή-
σουν να έχουν κεντρικό ρόλο στο νέο ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 για την 
έρευνα και καινοτομία, καθώς συμβάλλουν 
καθοριστικά στην ανάπτυξη, την καινοτομία 
και την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού χώ-
ρου Έρευνας. To EKT, ως εθνική υποδομή για 
την οργάνωση και διάθεση ψηφιακής πληρο-
φορίας και περιεχομένου για την επιστήμη, 
την τεχνολογία και τον πολιτισμό, συμμετέ-
χει στρατηγικά στο δίκτυο EuroRIs-Net+ και 
προωθεί συνέργειες με την εθνική υποδο-
μή σε θέματα προτύπων και μοντέλων της 
πληροφορίας, ερευνητικών πληροφοριακών 
συστημάτων και διασύνδεσης με άλλα ευ-

ρωπαϊκά αποθετήρια και εικονικά ερευνη-
τικά συστήματα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
προωθείται η συνεργασία με συγχρηματο-
δοτούμενα έργα, όπως τα MERIL (Mapping 
of the European Research Infrastructure 
Landscape) και eNVENTORY (The European 
eInfrastructures Observatory). 

Το EuroRIs-Net+ συμμετέχει σε πολλές 
διεθνείς διοργανώσεις για την προβολή 
των Ερευνητικών υποδομών, όπως το διε-
θνές συνέδριο ICRI 2012 (Κοπεγχάγη, 21-
23 Μαρτίου), το συνέδριο EGI Community 
Forum 2012 (Μόναχο, 26-30 Μαρτίου), η 
συνάντηση εργασίας "European Association 
of National Research Facilities Open to 
International Access: The socio-economic 
relevance of Research Infrastructures" (αμ-
βούργο, 31 Μαϊου-1 ιουνίου) και η έκθεση 
"Industrial Technology 2012" (Άαρχους, 
19-21 ιουνίου). 

Επιτυχημένη ολοκλήρωση 
του έργου EuroRIs-NET
Το ευρωπαϊκό έργο EuroRIs-Net, το οποίο 
κάλυψε τις δράσεις των Εθνικών Σημείων 
Επαφής για το πρόγραμμα "Ερευνητικές υπο-
δομές" την περίοδο 2007-2011, ολοκληρώ-
θηκε με επιτυχία τον οκτώβριο. Το ΕΚΤ, ως 
συντονιστής, διοργάνωσε διεθνή συνάντηση 
εργασίας με θέμα "Research infrastructures 
at the heart of the Innovation Union:  
Current challenges for national & regional 
stakeholders", στην οποία συμμετείχαν πε-
ρισσότερα από 120 άτομα από 30 χώρες. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητή-
θηκαν σημαντικά ζητήματα όπως η ανταλ-
λαγή και υιοθέτηση καλών πρακτικών για 
την ενσωμάτωση των υποδομών σε περι-
φερειακές δράσεις, η σύνδεσή τους  με την 
αριστεία και την καινοτομία, ο ρόλος των 
ηλεκτρονικών υποδομών στην εξυπηρέτη-
ση των αναγκών της επιστημονικής κοινότη-
τας κ.ά. Εκτός από τα Εθνικά Σημεία Επαφής 
για τις "Ερευνητικές υποδομές", συμμετεί-
χαν 14 ακόμα δίκτυα από άλλες θεματικές 
περιοχές του 7ου ΠΠ, ερευνητικά και ακα-
δημαϊκά ιδρύματα, έργα ερευνητικών υπο-
δομών, εθνικές και  περιφερειακές αρχές 
καθώς και εκπρόσωποι της βιομηχανίας. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγμα-
τοποιήθηκε έκθεση poster και οι παρευρι-
σκόμενοι ενημερώθηκαν τόσο για έργα τύ-
που ESFRI, ι3 και e-infrastructures, όσο και 

για ευκαιρίες χρήσης και προοπτικές συμ-
μετοχής σε υποδομές.   

O εκπρόσωπος της ΕΕ χρήστος Προφίλης 
(γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, 
Μονάδα Ερευνητικών υποδομών) παρουσία-
σε τις δυνατότητες συνέργειας του προγράμ-
ματος "Ερευνητικές υποδομές" με πρωτο-
βουλίες στα διαρθρωτικά ταμεία, δίνοντας συ-
γκεκριμένα παραδείγματα καλής εφαρμογής. 
Τα συμπεράσματα της ενδιάμεσης αξιολόγη-
σης του 7ου ΠΠ για τις Ερευνητικές υποδομές 
παρουσίασε ο καθ. Κώστας Φωτάκης, Πρόε-
δρος του ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 
και μέλος της αντίστοιχης Επιτροπής Εμπειρο-
γνωμόνων της ΕΕ. υπογράμμισε τον κομβικό 
ρόλο των ερευνητικών υποδομών στην προ-
σέλκυση ικανών επιστημόνων στην Ευρώπη, 
τη διαρκή εκπαίδευσή τους, τον κοινό προ-
βληματισμό στις παγκόσμιες προκλήσεις και 
την ενίσχυση της περιφερειακής καινοτομίας. 

ο Wim Jansen (γενική Διεύθυνση "Κοινω-
νία της Πληροφορίας και Μέσα Επικοινω-
νίας", Μονάδα Geant & e-infrastructure) 
συντόνισε το στρογγυλό τραπέζι με θέμα 
"National, regional and international 
experiences on RIs implementation – Is RIs’ 
use and development optimized" που ανέ-
δειξε καλές πρακτικές και προκλήσεις για 
την ολοκλήρωση των ερευνητικών υποδο-
μών σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και πε-
ριφερειακό επίπεδο. 

Περισσότεροι από 20 ομιλητές συμμετεί-
χαν συνολικά στις συνεδρίες, αναδεικνύο-
ντας σημαντικές προκλήσεις όπως: θέματα 
βιωσιμότητας, κοινωνικο-οικονομικά οφέλη, 
τη συμμετοχή της βιομηχανίας στις Ερευνητι-
κές υποδομές, τις υπηρεσίες προς τους χρή-
στες, την αντιμετώπιση της κατάτμησης της 
έρευνας, τη μεγιστοποίηση της συνεργασί-
ας με σταθερά μοντέλα διακυβέρνησης των 
υποδομών και την ολοκλήρωση ερευνητικών 
δομών, δεδομένων και καινοτομικών αποτε-
λεσμάτων (με σημαντική υποστήριξη από τις 
ηλεκτρονικές υποδομές που αναπτύσσονται). 

Περισσότερες πληροφορίες για τα δίκτυα 
EuroRIs-Net και EuroRIs-Net+ είναι διαθέ-
σιμα στον δικτυακό τόπο του έργου. Μπορεί-
τε επίσης να ενημερωθείτε για τα τελευταία 
νέα των Ερευνητικών υποδομών, τις στρατη-
γικές και τις πολιτικές για την ανάπτυξή τους, 
τις δυνατότητες διακρατικής πρόσβασης, το 
ημερολόγιο εκδηλώσεων, κ.ά.  

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Ερευνητικές Υποδομές 

7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο & CIP

info
EuroRIs-Net & EuroRIs-Net+
http://www.euroris-net.eu



Μελέτη για τη συμμετοχή των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο 7ο Πρόγραμμα 
Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ και, συγκε-
κριμένα, στο Ειδικό Πρόγραμμα "Συνεργα-
σία" δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η 
μελέτη, που περιλαμβάνει όλα τα συμβόλαια 
που έχουν υπογραφεί από την αρχή του 7ου 
ΠΠ και έως τον Δεκέμβριο του 2011, αποκα-
λύπτει πως οι ΜΜΕ έχουν απορροφήσει το 
15,3% (2,407 εκατ. ευρώ) του συνολικού 
προϋπολογισμού για το "Συνεργασία" και 
συντονίζουν το 10% των έργων.

Επιπλέον, στο 73% των συμβολαίων συμ-
μετέχει τουλάχιστον μία μικρομεσαία επι-
χείρηση. Η μέση χρηματοδότηση της ΕΕ για 
τις ΜΜΕ, ανά ερευνητικό έργο του Ειδικού 
Προγράμματος "Συνεργασία", ανέρχεται σε 
270.000 ευρώ. Τους τελευταίους μήνες του 
2011, παρατηρείται μια σημαντική αύξηση 

στο μερίδιο του προϋπολογισμού που κατευ-
θύνεται στις ΜΜΕ, γεγονός που αποδεικνύει 
την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λή-
φθηκαν για την ενίσχυση των επιχειρήσεων 
στα προγράμματα "υγεία" και "Τρόφιμα, γε-
ωργία και Βιοτεχνολογία".

Όσον αφορά το σύνολο του 7ου Προγράμ-
ματος Πλαίσιο για την Έρευνα, συμπερι-
λαμβανομένων των Δράσεων Marie Curie 
(Ειδικό Πρόγραμμα "ανθρωποι") και του 
προγράμματος για την υποστήριξη των 
ΜΜΕ (Ειδικό Πρόγραμμα "ικανότητες"), 
13.800 από τους 79.000 συμμετέχοντες 
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (9.400 
μοναδικές ΜΜΕ σε σύνολο 20.100 μονα-
δικών οργανισμών). 1.200 ΜΜΕ προέρχο-
νται από τρίτες χώρες, το οποίο αντιστοιχεί 
στο 10% περίπου του συνόλου των συμμε-
τοχών των ΜΜΕ.

Η μέση χρηματοδότηση της ΕΕ ανά επιχείρη-
ση, ανά έργο, είναι 250.000 ευρώ. οι ΜΜΕ 
έχουν μεγάλη συμμετοχή στα ερευνητικά 
έργα του "Συνεργασία" (30% των συμμετο-
χών), στο πρόγραμμα για την υποστήριξη των 
ΜΜΕ (40%) και στις Δράσεις Marie Curie για 
τη συνεργασία ακαδημαϊκής - επιχειρηματι-
κής κοινότητας και τα δίκτυα αρχικής κατάρ-
τισης (40%). Η χώρα μας βρίσκεται περίπου 
στον μέσο όρο συμμετοχής των χωρών της 
ΕΕ, με 15,1% της κοινοτικής επιχορήγησης 
να πηγαίνει στις ΜΜΕ. 
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Εκδήλωση για ερευνητικές συνεργασίες και συγκρότηση κοινοπραξι-
ών που θα υποβάλουν από κοινού προτάσεις στο πρόγραμμα υγεία του 
7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ θα πραγματοποιηθεί 
στις 30 Μαΐου, στις Βρυξέλλες. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το ευ-
ρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για το πρόγραμμα υγεία 
(HEALTH-NCP-NET) και το ευρωπαϊκό έργο "Fit For Health". Το Εθνι-
κό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι το νέο Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρό-
γραμμα υγεία, ενώ συμμετέχει και στο δίκτυο Fit For Health.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ερευνητές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, φαρμακευτικές εταιρείες, συλλό-
γους ασθενών και άλλους ευρωπαϊκούς φορείς που ενδιαφέρονται 
για διεθνείς συνεργασίες και συμμετοχή σε έργα του 7ου ΠΠ. Τα κύ-
ρια πεδία που καλύπτει είναι: Βιοτεχνολογία, γενόσημα εργαλεία και 
ιατρικές τεχνολογίες για την ανθρώπινη υγεία, Μεταφραστική έρευνα 
για την υγεία, Βελτιστοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης για τους 
Ευρωπαίους πολίτες και άλλες δράσεις στον τομέα της υγείας. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν διμερείς συνα-
ντήσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων, παρουσιάσεις ερευνητικών προ-
τάσεων, διαλέξεις σχετικά με τις προϋποθέσεις μιας επιτυχημένης κοι-
νοπραξίας, κ.ά. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. 

Σημειώνεται πως στις 29 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει 
ενημερωτική εκδήλωση για την αναμενόμενη προκήρυξη του προ-
γράμματος υγεία, στις Βρυξέλλες.

για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Εθνι-
κό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Δρ χριστίνα Πασκουάλ, Τηλ.: 210 7273920, 
E-mail: cpascual@ekt.gr.

Εκδήλωση για ερευνητικές συνεργασίες 
στον τομέα της υγείας του 7ου ΠΠ

info
FP7 Health Partnering event
http://www.b2match.eu/fp7health2012/

European Commission: Open Information Day
http://ec.europa.eu/research/health/events-14_en.html

Health-NCP-Net
http://www.healthncpnet.eu/jahia/Jahia/

Fit for Health
http://www.fitforhealth.eu/

info
Μελέτη "SME Participation in FP7 
(2007-2011)"
http://ec.europa.eu/research/sme-
techweb/index_en.cfm?pg=publications 


