
 

  

 Δράσεις Marie-Curie: 

 FP7-PEOPLE-2012-CIG (18/09/2012) 

 FP7-PEOPLE-2013-ITN (22/11/2012) 

 FP7-PEOPLE-2013-COFUND (05/12/2012) 

 FP7-PEOPLE-2013-IRSES (17/01/2012) 
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 Υγεία: 

 FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1 (02/10/2012) 

 FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-2 (25/09/2012) 

 Περιβάλλον: 

 ENVIRONMENT 2013: ONE-STAGE (16/10/2012) 

 ENVIRONMENT 2013: TWO-STAGE (16/10/2012) 

 Μεταφορές: 

 FP7-AAT-2012-RTD-L0  (14/03/2013) 

 FP7-AAT-2013-RTD-1 (14/11/2012) 

 FP7-AAT-2013-RTD-Russia (14/11/2012) 

 FP7-SST-2013-RTD-1 (14/11/2012) 

 FP7-TRANSPORT-2013-MOVE-1 (14/11/2012) 

 Διάστημα: 

  FP7-SPACE-2013-1 (21/11/2012) 

 Ασφάλεια:  

 FP7-SEC-2013-1 (22/11/2012) 

 Ενέργεια: 

 FP7-ENERGY-2013-1 (28/11/2012) 

 FP7-ENERGY-2013-IRP (08/01/2013) 

 FP7-ENERGY-2013-2 (24/01/2013) 

 Υποστήριξη της Συνεκτικής Ανάπτυξης των πολι-

τικών Έρευνας  : 

 FP7-CDRP-2013-STAKEHOLDERS (07/11/2012) 

 FP7-CDRP-2013-INCUBATORS (07/11/2012) 

 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών:  

 FP7-ICT-2011-C (12/03/2013) 

 FP7-ICT-2013-FET-F (23/10/2012) 

 FP7-ICT-2011-8 (17/01/2012) 

 FP7-2013-ICT-GC (04/12/2012) 

 FP7-ICT-2013-10 (15/01/2013) 

 FP7-ICT-2013-SME-DCA (15/01/2013) 

 Νανοεπιστήμες, Νανοτεχνολογία, Υλικά και νέες 

τεχνολογίες παραγωγής: 

 FP7-NMP-2013-EU-China (23/10/2012) 

 FP7-NMP-2013-EU-Japan (23/10/2012) 

 FP7-NMP-2013-LARGE-7 (23/10/2012) 

 FP7-NMP-2013-SMALL-7 (23/10/2012) 

 FP7-NMP-2013-SME-7 (23/10/2012) 

 FP7-2013-GC-Materials (04/12/2012) 

Ειδικό Πρόγραμμα «Συνεργασία» 

Ειδικό Πρόγραμμα «Άνθρωποι» 

Ειδικό Πρόγραμμα «Ικανότητες» 

 Ερευνητικές Υποδομές: 

 FP7-INFRASTRUCTURES-2013-1 (05/12/2012) 

 Επιστήμη για την Κοινωνία: 

 FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1 (16/01/2013) 

 Έρευνα για την ενίσχυση ΜΜΕ: 

 FP7-SME-2013  (15/11/2012) 

 Δράσεις διεθνούς συνεργασίας: 

 FP7-INCO-2013-2  (18/12/2012) 

 FP7-INCO-2013-1 (18/12/2012) 

 FP7-INCO-2013-9 (18/12/2012) 

 FP7-INCO-2013-4 (18/12/2012) 

 FP7-INCO-2013-3 (18/12/2012) 

Ειδικό Πρόγραμμα «Ιδέες» 

 ERC:  

 ERC-2012-PoC (03/10/2012) 

 ERC-2013-StG (17/10/2012) 

 ERC-2013-ADG (22/11/2012) 

AΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  

Ειδικό Πρόγραμμα «Euratom» 

 Fission: 

 FP7-Fission-2013 (13/11/2012) 

Ειδικό Πρόγραμμα «Συνεργασία»-συνέχεια 

 Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστή-

μες  : 

 FP7-SSH-2013-1 (31/01/2013) 

 FP7-SSH-2013-2 (31/01/2013) 

 Τρόφιμα-Γεωργία-Βιοτεχνολογία: 

 FP7-KBBE-2013-7-single-stage (05/01/2013) 

 Διαθεματικές Προσκλήσεις:  

 FP7-2013-NMP-ICT-FOF (04/12/2012) 

 FP7-2013-NMP-ENV-EeB  (04/12/2012) 

 FP7-OCEAN-2013 (07/02/2013) 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (εκτός ΠΠ) 

 (31/12/2012) Microfinance (Μικροδάνεια)"-Ευνοϊκά δάνεια για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις μέσω του 

χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE. Η δράση αφορά στη χορήγηση δανείων 5.000 έως 25.000 ευρώ 

για πολύ μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν από την 1.1.2005. Τα δάνεια χορηγούνται μέσω της τράπεζας Alpha 

Bank με τραπεζικά κριτήρια. Πληροφορίες 

 (31/12/2012) Δημοσίευση Προκηρύξεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος - Ε.Ο.Δ. (ESA) με 

Προνομιακή Συμμετοχή Ελληνικών Φορέων. Πληροφορίες 

 (03/09/2012) Νεολαία σε δράση-Σχέδια που ενθαρρύνουν την καινοτομία και την ποιότητα 

EACEA/19/12 . Στόχος της πρόσκλησης είναι η στήριξη σχεδίων που αποσκοπούν στην καθιέρωση, 

την εφαρμογή και την προαγωγή καινοτόμων και ποιοτικών στοιχείων στους τομείς της άτυπης εκπαίδευσης και της 

εργασίας σε δραστηριότητες νεολαίας. Πληροφορίες 

 (06/09/2012) CIP ECO-INNOVATION Σχέδια Πρώτης Εφαρμογής και Εμπορικής Αξιοποίησης.  Το πρό-

γραμμα θα ενισχύσει σχέδια που αφορούν την πρώτη εφαρμογή ή εμπορική αξιοποίηση οικολογικά 

καινοτόμων τεχνικών, προϊόντων, διαδικασιών ή πρακτικών, τα οποία έχουν περάσει ήδη το στάδιο 

της τεχνικής επίδειξης, αλλά λόγω των υπολειπόμενων κινδύνων χρειάζονται κίνητρα για να διεισδύσουν σημαντικά 

στην αγορά. Πληροφορίες 

 (07/09/2012) ICT4Growth. Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφο-

ρούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας. Πληροφορίες 

 (27/09/2012) Έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στη δράση digi-mobile για τις επιχειρήσεις της Αττικής στις 

27 Σεπτεμβρίου 2012. Πληροφορίες 

 (14/09/2012) EIBURS Δράση ΕΤΕπ-Πανεπιστήμια για την Έρευνα. Πληροφορίες 

 (17/09/2012) Προκήρυξη της δράσης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ - ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ». Πληροφορίες 

 (21/09/2012) MARCO POLO II-2012. Δράσεις αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών, καταλυτικές δράσεις, 

δράση θαλάσσιων αρτηριών, δράσεις αποφυγής της κυκλοφορίας και δράσεις κοινής εκμάθησης. Πληροφορίες 

 (26/09/2012) LIFE+ 2012 Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον. Πληροφορίες 

 (28/09/2012) COST Ευρωπαϊκή Συνεργασία στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Πληροφορίες 

 (28/09/2012) Σχέδια συνεργασίας για τη δημιουργία διακρατικών τουριστικών προϊόντων με βάση την πολιτιστική 

και βιομηχανική κληρονομιά. Πληροφορίες 

 (01/10/2012) Πρόγραμμα για τη δια βίου μάθηση: Εφαρμογή των ευρωπαϊκών στρατηγικών στόχων στον τομέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης - EACEA/20/12. Πληροφορίες 

Γραφείο  Διαμεσολάβησης - Πολυτεχνείο Κρήτης 

Για να λαμβάνετε τα νέα του Γραφείου Διαμεσολάβησης εγγραφείτε στην α-
ντίστοιχη υπηρεσία στο φόρουμ του Πολυτεχνείου 

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης εκπροσωπείται και στο Facebook. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: 

https://www.facebook.com/liaisonTUC  

http://www.alpha.gr/page/default.asp?id=8218
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=110I458I1163I646I453967&olID=777&neID=589&neTa=1_601&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I2&actionID=load
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_4_4_en.php
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm
http://ict4growth.ktpae.gr/images/ICT4Growth_odigos.pdf
http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Enarxh-ypobolhs-hlektronikwn-aithsewn-sth-drash-digi-mobile-gia-tis-epiheirhseis-ths-Attikhs-stis-27-Septembrioy-2012
http://institute.eib.org/
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=750&neID=673&neTa=1_273_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI750I0I119I428I1089I0I1&actionID=load
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/call-for-proposals/2012/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2012/call/index.htm
http://www.cost.eu/participate/open_call
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6034
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/call_et_2012_en.php
https://www.tuc.gr/message-subscribe.html
https://www.facebook.com/liaisonTUC

