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. 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & 

Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) 

Μονάδα Καινοτομίας & Δικτύωσης 
Το ΕΚΤ 

Είναι ερευνητικός και αναπτυξιακός οργανισμός 

δημοσίου συμφέροντος. 

Η Μονάδα Καινοτομίας & Δικτύωσης του ΕΚΤ 

παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό και την ενίσχυση του συστήματος 

καινοτομίας της χώρας. 

Συμβάλει στη μεταφορά τεχνολογίας, την ενίσχυση 

της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικής και 

επιχειρηματικής κοινότητας, την υποστήριξη των 

ελληνικών επιχειρήσεων έντασης γνώσης. 



#HorizonEU Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027):
Το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία

Ορίζοντας Ευρώπη : Το πιο φιλόδοξο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και στον 

ηγετικό της ρόλο στην έρευνα και την καινοτομία.

Προϋπολογισμός: 95,5 δισ. ευρώ.

Βασικές προτεραιότητες:

• Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 

• Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της κοινωνίας και της οικονομίας, 

• Η ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και

• Η προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.
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#HorizonEU Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027):
Το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία

Τύποι δράσεων

Δράσεις έρευνας και καινοτομίας:

Αντιμετωπίζουν σαφώς καθορισμένες προκλήσεις. Μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέας 

γνώσης ή νέας  τεχνολογίας. Απαιτείται κοινοπραξία εταίρων.

Δράσεις καινοτομίας:

Εστιάζουν σε δραστηριότητες που βρίσκονται πιο κοντά στην αγορά, παραγωγή νέων ή βελτιωμένων 

προϊόντων ή υπηρεσιών κατασκευή πρωτοτύπων, διεξαγωγή δοκιμών, πιλοτικές εφαρμογές, κτλ. 

Απαιτείται κοινοπραξία εταίρων.

Δράσεις συντονισμού και υποστήριξης:

Εστιάζουν στο συντονισμό προγραμμάτων, πολιτικών έρευνας και καινοτομίας κτλ. Μεμονωμένοι 

φορείς ή κοινοπραξία εταίρων.



#HorizonEU Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027):
Το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία

Τύποι δράσεων

Δράσεις Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC):

Κριτήριο αξιολόγησης: η επιστημονική αριστεία σε οποιοδήποτε πεδίο έρευνας. Εκτελούνται από εθνική ή 

πολυεθνική ερευνητική ομάδα με επικεφαλής ένα «βασικό ερευνητή». (ερευνητές στα πρώτα βήματα της 

σταδιοδρομίας τους, ανεξάρτητοι ερευνητές & ανώτεροι επικεφαλής ερευνητές).  

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie:

Διεθνείς υποτροφίες για κινητικότητα ερευνητών, ερευνητικά δίκτυα κατάρτισης, ανταλλαγές προσωπικού. 

Συμμετέχουν ερευνητές στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους ή έμπειροι ερευνητές και τεχνικό 

προσωπικό, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, υπουργεία και άλλοι φορείς χρηματοδότησης.

Δράσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας - European Innovation Council (EIC):

Aνάπτυξη ρηξικέλευθων καινοτομιών χαμηλής τεχνολογικής ωριμότητας (proof of concept) μέχρι και το αρχικό 

στάδιο της εμπορικής αξιοποίησης. Εξαιρετικά φιλόδοξες ιδέες υψηλού ρίσκου και υψηλής προστιθέμενης 

αξίας. Επιχορηγήσεις (grants) και εισφορά κεφαλαίων συμμετοχών (equity) σε επιχειρήσεις, συμβουλευτική 

υποστήριξη (coaching) και δικτύωση. ΜμΕ, νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς. Το 70% του 

προϋπολογισμού του προγράμματος προορίζεται ειδικά για τις ΜμΕ. 
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Στόχοι/’Destinations’ του Cluster 1 είναι:

1. Η υγεία σε μια κοινωνία που μεταβάλλεται συνεχώς και ταχέως

2. H διαβίωση και εργασία σε ένα περιβάλλον που προάγει την υγεία και ευημερία

3. Η αποτροπή/αντιμετώπιση ασθενειών και η μείωση της επιβάρυνσης που 

δέχονται οι κοινότητες λόγω αυτών

4. Η υποστήριξη του μετασχηματισμού των συστημάτων υγείας, έτσι ώστε να 

παρέχουν καινοτόμες, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε 

όλους

5. Πλήρης αξιοποίηση των νέων εργαλείων, τεχνολογιών και ψηφιακών 

λύσεων για μια υγιή κοινωνία  

6. Η δημιουργία ενός καινοτόμου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού, σε παγκόσμιο 

επίπεδο, ευρωπαϊκού κλάδου υγείας.

Προϋπολογισμός: 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ



#HorizonEU Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027):
DESTINATION 5 : Πλήρης αξιοποίηση των νέων εργαλείων, τεχνολογιών και 
ψηφιακών λύσεων για μια υγιή κοινωνία  



#HorizonEU Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027):

5 Αποστολών/Mission Areas

Εμβληματικές δράσεις για την αντιμετώπιση παγκόσμιων κοινωνικών προκλήσεων

Φιλόδοξοι αλλά επιτεύξιμοι στόχοι - φέρνουν κοντά δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από τα Κ-Μ, 

ερευνητικά/ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις και επενδυτές με σκοπό τη σύνδεση της Ε&Κ, με τις ανάγκες της 

κοινωνίας και των πολιτών. 

Προσαρμογή 

στην κλιματική 

αλλαγή συμπ/νου

του κοινωνικού 

μετασχηματισμού

Καρκίνος : μία 

από τις κύριες 

προτεραιότητες 

της ΕΕ στον 

τομέα της 

υγείας

Υγιείς ωκεανοί, 

θάλασσες, 

παράκτια και 

εσωτερικά ύδατα

Κλιματικά 

ουδέτερες & 

έξυπνες 

πόλεις

Υγεία του 

εδάφους & 

τρόφιμα
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Η Αποστολή για τον Καρκίνο ξεκίνησε στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, μαζί με το 

Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου (Europe’s Beating Cancer Plan) 

που εγκρίθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2021

Στόχος

Βελτίωση της ζωής περισσότερων από 3 εκατομμυρίων ανθρώπων έως το 2030

μέσω της πρόληψης, της θεραπείας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής   

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/cancer_en
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Δικαίωμα συμμετοχής
«Ανοιχτή» για όλες τις χώρες

Νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σε οποιαδήποτε χώρα

- Ερευνητικά κέντρα/ Πανεπιστήμια 

- Επιχειρήσεις (ΜικροΜεσαίες, νεοφυείς, μεγάλες..)

- Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, οργανισμοί Τοπ. Αυτοδίοικησης, Υπουργεία κτλ.

- ΜΚΟ

- κ.ά

Δικαίωμα χρηματοδότησης 
κράτη-μέλη της ΕΕ και οι συνδεδεμένες χώρες (Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμμετοχή από άλλες 

χώρες μπορεί επίσης να λάβει χρηματοδότηση)

Χρηματοδότηση
Δράσεις έρευνας και καινοτομίας: Έως το 100 % του προϋπολογισμού  

Δράσεις καινοτομίας : 70 % του προϋπολογισμού. Μπορεί να φτάσει έως το 100 % για μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς



#HorizonEU Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027):
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Σύνθεση Κοινοπραξίας στα συνεργατικά έργα (Collaborative 

projects)

Τουλάχιστον 3 εταίροι (1 σε Κ-Μ + 2 σε Κ-Μ ή ΣΧ)

- H2020 : 80% των RIAs 7 - 18 εταίρους (Μ.Ο=13)
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Το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία

Αξιολόγηση

- Επιστημονική 

Αριστεία

- Αντίκτυπος

- Εφαρμογή



#HorizonEU Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027):
Ανοιχτές προκλήσεις - προκηρύξεις

Towards the creation of a European Cancer Patient Digital Centre

TOPIC ID: HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-04
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EIC Pathfinder Challenge: DNA-based digital data storage

TOPIC ID: HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01-05
Deadline model single-stage

Deadline date 19 October 2022 17:00:00 Brussels time

Women TechEU

TOPIC ID: HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-02-02

Deadline date

04 October 2022 17:00:00 Brussels time

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-pathfinderchallenges-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2022-scaleup-02-02


#Horizon2020 (2014-2020): Health, Demographic Change & Wellbeing

Για τα βασικά ερευνητικά έργα

Τουλάχιστον 3 εταίροι/νομικά πρόσωπα

Θα πρέπει να έχουν συσταθεί σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε συνδεδεμένη 

χώρα



# Horizon 2020 (2014-2020): Health, 
Demographic Change & Wellbeing

Ελληνικοί Οργανισμοί με τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή και χρηματοδότηση

Περισσότερες πληροφορίες:
https://metrics.ekt.gr/



#HorizonEU https://digitalhealtheurope.eu/



#HorizonEU

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής 

στον Ορίζοντα Ευρώπη για τις θεματικές 

«Υγεία», «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία 

και Διάστημα» και το πρόγραμμα Marie

Skłodowska-Curie Actions. 

Γιώργος Μέγας Άγγελος Αγγελίδης

Βαρβάρα Βασιλάκη Νίκος Μανιαδάκης

Νάνσυ Μεγρέμη Henry ScottΜάριος Ροΐδης



#HorizonEU

Υποστηρίζει επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς 

και ερευνητικούς φορείς από τον εντοπισμό 

ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη 

διαμόρφωση προτάσεων, την υλοποίηση 

έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων.



#HorizonEU

Υπηρεσίες δικτύωσης

Υποστήριξη σύστασης 

κοινοπραξίας για υποβολή 

προτάσεων στα Cluster 1 & 4,

Cancer Mission



#HorizonEU

Υπηρεσίες δικτύωσης

Εκδήλωση συναντήσεων 

Brokerage event «Βιοεπιστήμες»



#HorizonEU Εργαλεία και πληροφόρηση

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.ekt.gr

EC portal for Funding & Tenders 
Opportunities. 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal

http://www.ekt.gr/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal


#HorizonEU Εργαλεία και πληροφόρηση

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.ekt.gr

EC portal for Funding & Tenders 
Opportunities. 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal

Διαδικτυακή εκδήλωση «Ορίζοντας Ευρώπη: Δημόσιες 

συμβάσεις καινοτομίας στον τομέα της Υγείας»

EKT, RIF, GRSI & EC (02.02.2022)

https://www.ekt.gr/el/events/26928

HE-HEALTH e-info                                                             

“Τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την αντιμετώπιση του 

Καρκίνου”

ΕΚΤ, RIF, GSRI & EE - 21.12.2021 

www.ekt.gr/el/news/26831

http://www.ekt.gr/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal
https://www.ekt.gr/el/events/26928
http://www.ekt.gr/el/news/26831


Επικοινωνήστε μαζί μας

Βαρβάρα Βασιλάκη

vasilaki@ekt.gr |   horizonEU@ekt.gr

mailto:vasilaki@ekt.gr

