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Εθνικό Σημείο Επαφής
για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ
Υποστηρίζοντας την ελληνική έρευνα
στο διεθνές περιβάλλον
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), εθνικός οργανισμός για την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε
θέματα επιστήμης και τεχνολογίας, λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
(7ο ΠΠ) για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2007-2013.
Για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των ελληνικών φορέων στο 7ο ΠΠ, το ΕΚΤ αξιοποιεί τη μακρόχρονη
εμπειρία, το εξειδικευμένο προσωπικό, το εύρος των πληροφοριακών πηγών, καθώς και τη συμμετοχή
του σε ευρωπαϊκά έργα και δίκτυα με φορείς που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα “έρευνα-καινοτομίατεχνολογία-αγορά”.
Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Ειδικά Προγράμματα:

Συνεργασία

• Υγεία
• Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορίας Ygeia(ICT)
• Ενέργεια (Energy)
• Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SSH)

Ιδέες
Δράσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για την ενίσχυση της έρευνας αιχμής

•
•

Επιχορήγηση για την εκκίνηση ανεξάρτητης έρευνας (Starting Grant)
Επιχορήγηση για προηγμένη έρευνα ώριμων ερευνητών (Advanced Grant)

Ανθρωποι

•
•
•
•

Αρχική κατάρτιση των ερευνητών
∆ια βίου επιμόρφωση
Συνεργασία ακαδημαϊκών οργανισμών και επιχειρήσεων
Διεθνής διάσταση

Ικανότητες

•
•
•

Ερευνητικές Υποδομές (Research Infrastructures)
Περιφέρειες της Γνώσης (Regions of Knowledge)
Ερευνητικό δυναμικό (Research Potential)

Στόχοι
Βασικός στόχος είναι η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της ελληνικής συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πλαίσιο,
καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας.
To Eθνικό Σημείο Επαφής αποσκοπεί στην:
•
Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
•
Προώθηση της συμμετοχής των ελληνικών φορέων σε διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες
•
Ενίσχυση της ιδέας της επιχειρηματικότητας στα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας
•
Αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στα ερευνητικά προγράμματα και κατ’ επέκταση
στη χρηματοδότηση της έρευνας
•

Διεύρυνση των ομάδων-στόχων με παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ καλύπτουν όλα τα στάδια των ερευνητικών
έργων, από την ιδέα και την προετοιμασία της πρότασης, έως
την υλοποίηση του έργου και την αξιοποίηση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων. Απευθύνονται στο σύνολο της ελληνικής
επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας, σε πανεπιστήμια,
ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, επιχειρήσεις, τοπική
αυτοδιοίκηση, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κ.λπ.:
Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για θέματα
που αφορούν τους όρους συμμετοχής, τις δυνατότητες και
προϋποθέσεις υποβολής προτάσεων, τα μέσα υλοποίησης,
τις επιλέξιμες δαπάνες και την ανάλυση του προϋπολογισμού,
την εξεύρεση εταίρων και τη διαμόρφωση κοινοπραξιών, τις
διαπραγματεύσεις και τις συμβάσεις, την προετοιμασία ετήσιων
εκθέσεων προόδου, την επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και άλλες κοινοτικές υπηρεσίες και δίκτυα.
Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης (http://helpdesk.ekt.gr) σε
καθημερινή βάση, για συμβουλευτικές υπηρεσίες, τεχνικό έλεγχο
προτάσεων, καθοδήγηση στις αρμόδιες υποστηρικτικές υπηρεσίες
και δίκτυα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.ά.

Συνεχής
ενημέρωση
για το 7ο ΠΠ
Το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, με συνολικό
προϋπολογισμό 53,2 δισ. ευρώ, αποτελεί το
κύριο μέσο χρηματοδότησης της ΕΕ για δράσεις
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε όλους τους
επιστημονικούς τομείς για την περίοδο 2007-2013.
Το ΕΚΤ αναπτύσσει και λειτουργεί το μοναδικό
ελληνικό δικτυακό τόπο για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο,
με συνεχή ενημέρωση για τις νέες προκηρύξεις, τα
νέα και τις εκδηλώσεις του Προγράμματος.

Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού:
•

Ειδικός δικτυακός τόπος (www.ekt.gr/fp7), στα ελληνικά,
που ενημερώνεται καθημερινά

•

Ενημερωτικά Φυλλάδια για το 7ο ΠΠ και τις υπηρεσίες
του Εθνικού Σημείου Επαφής

•

Οδηγός συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πλαίσιο

•

Τριμηνιαίο περιοδικό “Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία”
με 5.000 αποδέκτες (ειδικές ενότητες για τα νέα του 7ου ΠΠ
και τις ανοικτές προκηρύξεις)

•

Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (e-newsletter “Έρευνα
και Καινοτομία”) με περισσότερους από 8.000 αποδέκτες

•

Υποστήριξη του ελληνικού κόμβου της CORDIS
(http://cordis.europa.eu/greece)

Ιστορία επιτυχίας
Το ΕΚΤ συντονίζει τα πανευρωπαϊκά δίκτυα των Εθνικών Σημείων
Επαφής για τα προγράμματα “Ερευνητικές Υποδομές” (κοινοπραξία
35 εταίρων) και “Ερευνητικό Δυναμικό” (κοινοπραξία 16 εταίρων)
του 7ου ΠΠ.

Διοργάνωση εκδηλώσεων και στοχευμένων σεμιναρίων σε όλη
τη χώρα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά
Κέντρα, κ.λπ.
Εξεύρεση συνεργατών για τη συγκρότηση κοινοπραξιών και την
από κοινού υποβολή προτάσεων, μέσω δικτύων που καλύπτουν
την Ευρώπη, τη Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια, τη Ρωσία και τις
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών
στοιχείων και δεικτών απόδοσης για τη συμμετοχή των ελληνικών
οργανισμών στο 7ο ΠΠ.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

►

Συνεργασίες
To EKT συνεργάζεται στενά με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας, τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ, την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και με δίκτυα της ΕΕ, όπως τα Δίκτυa
των Εθνικών Σημείων Επαφής για τα Προγράμματα Πλαίσιο (NCPs
Networks) και το δίκτυο για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα Enterprise Europe Network, την CORDIS (Κοινοτική
Υπηρεσία Πληροφόρησης για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας)
και το IPR-Helpdesk (Ευρωπαϊκό Γραφείο Δικαιωμάτων Διανοητικής
Ιδιοκτησίας).

Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ
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