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Ορίζοντας 2020

Δύο νέες προκηρύξεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European 
Research Council, ERC) στον "Ορίζοντα 2020", είναι ανοικτές αυτή την πε-
ρίοδο για την υποβολή προτάσεων. Η πρώτη προκήρυξη αφορά τη δράση 
ERC Starting Grants, έχει προϋπολογισμό 485 εκατ. ευρώ και η υποβολή 
προτάσεων μπορεί να γίνεται μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2015. Η δεύτερη 
προκήρυξη αφορά τη δράση ERC Consolidator Grant, έχει προϋπολογισμό 
605 εκατ. ευρώ, αναμένεται να χρηματοδοτήσει περίπου 335 προτάσεις 
και οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2016. 

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα του ΕRC, με συνολικό προϋπολογισμό πε-
ρίπου 13 δισ. ευρώ για όλη την περίοδο 2014-2020 στον Ορίζοντα 2020, 
υποστηρίζει την "έρευνα αιχμής" αποκλειστικά στη βάση της επιστημο-
νικής αριστείας. Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί σε οποιονδήποτε τομέα 
της επιστήμης ή της τεχνολογίας. Ενθαρρύνεται η διεπιστημονικότητα και 
χρηματοδοτείται η έρευνα, η οποία, αν και δεν σχετίζεται άμεσα με την 
αγορά, βρίσκεται στην "πρώτη γραμμή" της δημιουργίας νέας γνώσης 
που είναι απαραίτητη για τις εφαρμογές του μέλλοντος. Το ERC προσφέρει 
σημαντική οικονομική ενίσχυση τόσο σε ερευνητές με ώριμη ερευνητική 
δραστηριότητα (ERC Advanced Grants), όσο και σε ανερχόμενους νέους 
ερευνητές (ERC Starting & Consolidator Grants).

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) υποστηρίζει ως Εθνικό Σημείο Επα-
φής (National Contact Point) την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και 
επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα "Ορί-
ζοντας 2020". 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 και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υπο-
στήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση 
εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση 
κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της 
εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών από-
δοσης.

Άλλες 387 καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις (ΜμΕ), ανάμεσά τους και 7 επιχειρηματι-
κές προτάσεις από την Ελλάδα, πρόκειται να 
λάβουν χρηματοδότηση ύψους 130,6 εκατ. 
ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα 
των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο 
πλαίσιο του SME Instrument, του νέου χρημα-
τοδοτικού εργαλείου για τις ΜμΕ με συνολικό 
προϋπολογισμό ύψους 3 δισ. ευρώ. Το Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για 
τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) και μέλος του δικτύου επιχειρηματικής 
υποστήριξης Enterprise Europe Network-Hellas, 
παρείχε υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστή-
ριξης σε 3 από τις καινοτόμες ελληνικές ΜμΕ 
που επιλέχθηκαν κατά τον τελευταίο γύρο της 
Φάσης 1 του SME Instrument. Αναλυτικότερα 
σχετικά με τα αποτελέσματα, κατά τον τελευ-
ταίο γύρο της Φάσης 1 επιλέχθηκαν για χρη-
ματοδότηση μελετών σκοπιμότητας 293 ΜμΕ 
από 30 χώρες, ανάμεσά τους και 7 ελληνικές, 
ενώ από την έναρξη του SME Instrument έχουν 
επιλεγεί συνολικά στο πλαίσιο της Φάσης 1.655 
ΜμΕ, 9 από τις οποίες είναι από την Ελλάδα. Για 
τη Φάση 2 επιλέχθηκαν 94 ΜμΕ από 19 χώρες, 2 
προτάσεις εκ των οποίων είναι ελληνικές, προ-
κειμένου καθεμία να λάβει επιχορήγηση μέχρι 
2,5 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση καινοτό-
μων δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη των επι-
χειρηματικών τους σχεδίων. Μετά τον τελευταίο 
αυτό γύρο προσκλήσεων, ο συνολικός αριθμός 
των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται μέχρι 
στιγμής από το SME Instrument ανέρχεται σε 

827, στις οποίες έχουν χορηγηθεί από την ΕΕ 
πάνω από 255 εκατ. ευρώ.Το SME Instrument 
δρομολογήθηκε στο πλαίσιο του Ορίζοντα 
2020 με στόχο να προωθήσει τις πραγματικά 
καινοτόμες ιδέες που στηρίζονται σε βιώσιμο 
επιχειρηματικό πλάνο με δυνατές προοπτικές 
επιτυχίας στην αγορά. Τα θεματικά πεδία που 
περιλαμβάνει είναι 13 και καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα τομέων. Μέχρι στιγμής, τα πιο δημοφιλή 
πεδία σε υποβολή προτάσεων είναι οι Δράσεις 
Καινοτομίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πλη-
ροφορίας και Επικοινωνιών (Open Disruptive 
Innovation Scheme), ο τομέας της Ενέργειας με 
συστήματα χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα, ο 
τομέας της Νανοτεχνολογίας και ο τομέας της 
Οικολογικής Καινοτομίας και Πρώτων Υλών. 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο 
Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και μέλος του 
Enterprise Europe Network-Hellas, ανταποκρι-
νόμενο στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινότη-
τας, ενέταξε, στο πλαίσιο των υπηρεσιών του, 
ένα πλέγμα δυναμικών υπηρεσιών συστηματι-
κής ενημέρωσης και υποστήριξης επιλεγμένων 
επιχειρήσεων, οι οποίες εμφανίζουν κατάλληλη 
δυναμική και στοχεύουν αποκλειστικά σε διε-
θνείς αγορές μέσα από καινοτομικές τεχνολο-
γίες.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

• Προαξιολόγηση προτάσεων μέσα από expert 
panel αξιολογητών και εξειδικευμένων συμβού-
λων για θέματα όπως τεχνολογική καινοτομία 
και διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας,

• Coaching και επιχειρηματική καθοδήγηση για 
την υλοποίηση των εγκεκριμένων προτάσεων 
με στόχο την περαιτέρω χρηματοδότηση σε 
επόμενη φάση,

• Διαχείριση καινοτομίας και συγκριτική αξιολό-
γηση (benchmarking) σε σχέση με άλλες επιχει-
ρήσεις από την Ευρώπη,

• Εκπαίδευση συγγραφής προτάσεων και Δημι-
ουργία μητρώου πιστοποιημένων συμβούλων 
επιχειρήσεων.

Οι 7 ελληνικές προτάσεις που επελέγησαν για 
χρηματοδότηση στη Φάση 1 και οι 2 προτά-
σεις στη Φάση 2 προέρχονται από εταιρείες 
που προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες και 
προϊόντα, αξιοποιώντας έξυπνα συστήματα και 
τεχνολογίες χαμηλού κόστους. Ως αποτέλεσμα 
και των υπηρεσιών του ΕΚΤ, οι επιτυχημένες 
προτάσεις που εγκρίθηκαν για χρηματοδότη-
ση στον τομέα του Open Disruptive Innovation 
στη Φάση 1 του SME Instrument είναι από τις 
εταιρείες INTALE, ATLANTIS ENGINEERING και 
PLSurveyors. 

Νέες προκηρύξεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
(ERC), 1.090 εκατ. ευρώ, για ανερχόμενους νέους ερευνητές

Διακρίσεις για ελληνικές επιχειρηματικές προτάσεις στο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα SME Instrument 

SME Instrument
https://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/en/h2020-section/sme-
instrument 

European Research Council 
http://erc.europa.eu/ 

Call for Proposals for ERC Starting Crant (ERC-2016-STG)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/calls/erc-2016-stg.html

Call for Proposals for ERC Consolidator Grant (ERC-2016-COG)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/calls/erc-2016-cog.html 

ΕΚΤ-Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020
http://www.ekt.gr/horizon2020
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