
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Ηµερίδα για το ευρωπαϊκό πρόγραµµα Eco-innovation 

 
Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012, 9.30 π.µ. 

Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Αµφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 

 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, µέλος του Enterprise Europe Network - Hellas, σε συνεργασία 
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, σας προσκαλεί σε 
ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα την πρωτοβουλία ECO-Innovation της EE.  
 
Η πρωτοβουλία Eco-innovation εντάσσεται στο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα 
και την Καινοτοµία 2007-2013 (CIP) της Ε.Ε.  και έχει στόχο την υποστήριξη της εφαρµογής 
καινοτόµων ιδεών, προϊόντων και διαδικασιών στην αγορά και τη βιοµηχανία.  
 
Η ανάπτυξη και προώθηση της «οικολογικής καινοτοµίας» αποτελεί για την ΕΕ ένα εργαλείο-
κλειδί για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων του σήµερα, αλλά και τη 
µακροπρόθεσµη εξασφάλιση της ευηµερίας και της ανταγωνιστικότητας µε την ορθότερη 
διαχείριση των φυσικών πόρων. 
 
Το Eco-innovation έχει 7ετή διάρκεια (2008 - 2013) και ο συνολικός διαθέσιµος 
προϋπολογισµός είναι περίπου 200.000.000 ευρώ. Για την τρέχουσα προκήρυξη ο διαθέσιµος 
προϋπολογισµός είναι 34.830.000 ευρώ και ο µέσος προϋπολογισµός ανά έργο θα ανέρχεται 
περίπου στο 1.000.000 ευρώ (προβλέπεται η χρηµατοδότηση 45-50 έργων πανευρωπαϊκά). Η 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων είναι η 6η Σεπτεµβρίου 2012.  
 
Οι κύριες θεµατικές περιοχές που θα υποστηριχθούν µέσα από την αναµενόµενη πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων θα περιλαµβάνουν κυρίως: Ανακύκλωση Υλικών, Αειφορία Κτιρίων, 
Τρόφιµα & Ποτά, Νερό και Πράσινο Επιχειρείν.  
 
Το πρόγραµµα ECO-Innovation χρηµατοδοτεί έργα τα οποία αφορούν κυρίως: 
⇒ την πρώτη εφαρµογή ή παραγωγή οικολογικά καινοτόµων τεχνικών προϊόντων ή πρακτικών, 

οι οποίες βρίσκονται ήδη σε φάση επίδειξης αλλά χρειάζονται κίνητρα για την εισαγωγή τους 
στην αγορά 

⇒ δράσεις που προσανατολίζονται στην αγορά και σχετίζονται µε την εφαρµογή καινοτόµων 
περιβαλλοντολογικών τεχνολογιών και νέων ή ολοκληρωµένων οικολογικά καινοτόµων 
λύσεων από επιχειρήσεις 

 
Ο εκπρόσωπος της ΕΕ κ. Θ. Στάικος, αφού παρουσιάσει τις προτεραιότητες της αναµενόµενης 
προκήρυξης και µετά τη λήξη της εκδήλωσης, θα είναι στη διάθεση των φορέων που έχουν 
συγκεκριµένες ιδέες για προτάσεις προς υποβολή στο ECO-Innovation. Για τον λόγο αυτό οι 
φορείς που επιθυµούν να συζητήσουν µε τον κ. Θ. Στάϊκο παρακαλούνται να υποβάλουν µε e-
mail µία σύντοµη περιγραφή (µία παράγραφο) της ιδέας τους πριν την εκδήλωση στη 
διεύθυνση: akarah@ekt.gr µέχρι τη Παρασκευή 1η Ιουνίου.  
 
Η συµµετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη. Η εκδήλωση θα µεταδίδεται ζωντανά µέσω 
∆ιαδικτύου στη διεύθυνση: http://www.ekt.gr/events/live  
 

 

 

 
 



 

 

 

 

Ηµερίδα για το ευρωπαϊκό πρόγραµµα Eco-innovation  

 
Τρίτη 5 Ιουνίου 2012 

Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Αµφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 

 

Πρόγραµµα   

09:30 - 10:00 Εγγραφές 

10:00 - 10:15 Χαιρετισµοί 
Εκπρόσωπoς Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης (µέλος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 
Enterprise Europe Network) 

Κα Ευαγγελία Σολωµού, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης ∆ιεθνών 
Βιοµηχανικών Σχέσεων, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 

10:15 - 11:00 ECO-Innovation: 
• Πρόγραµµα εργασιών και προτεραιότητες τρέχουσας προκήρυξης  
• Κανόνες συµµετοχής (οικονοµικοί και διοικητικοί) 
• Αποτελέσµατα προηγούµενων προκηρύξεων 
• Η ελληνική συµµετοχή στην προηγούµενη προκήρυξη 
∆ρ. Θεόδωρος Στάικος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Agency for 
Competitiveness and Innovation (ΕΑCI), Market Replication Eco-Ιnnovation 
Unit)   

11:00 - 11:15  ∆ιάλειµµα  

11:15 - 11:45 Οδηγίες για  την προετοιµασία προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράµµατος ECO-
Innovation  
∆ρ Θεόδωρος Στάικος Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Agency for 
Competitiveness and Innovation (EACI), Market Replication Eco-Innovation 
Unit),  
∆ρ Ε. Παπαδάκης, Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών 

11:45 - 12:00 Έργο MARE: Ανάπτυξη και Προώθηση στην Αγορά περιβαλλοντικά ορθής 
επεξεργασίας των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων 
∆ρ Χ. Καραβασίλης, Τεχνικός ∆ιευθυντής, εταιρία CYCLON-Hellas 

 12:00 - 12:15 
Έργο CELLUWOOD:  Οικολογικά προϊόντα µε βάση το ξύλο για δοµική χρήση  
Ε. Αθανασιάδου, εταιρία Chimar Hellas AE. 

 12:15 - 12:45  Ερωτήσεις - Συζήτηση 

 12:45 - 13:30 Συναντήσεις του εκπροσώπου του EACI µε φορείς που ενδιαφέρονται να 
υποβάλουν πρόταση 

 

  
 
 


