
 

  

Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΔΤΦΟ 

Αγαπηςξί αμαγμώρςεπ,  

Καλώπ ήλθαςε ρςξ έβδξμξ ςεύυξπ ςξσ εμημεοχςικξύ πεοιξδικξύ «Καιμξςξμείμ». 

Σξ παοόμ ςεύυξπ είμαι πλξύριξ ρε μέεπ ποξκηούνειπ για ςξ  7ξ ποόγοαμμα πλαίρι-

ξ (Seventh Framework Programme, FP7), καθώπ και ποξκηούνειπ ποξγοαμμάςχμ 

για άλλα εοεσμηςικά ποξγοάμμαςα εκςόπ ασςξύ. Μημ νευμάςε μα επιρκέπςερςε ςημ 

ιρςξρελίδα μαπ για ςα ςελεσςαία μέα— αμακξιμώρειπ. 
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Μια μέα διαδοαρςική πλαςτόομα πξσ ποξχθεί εοεσμηςικέπ και επιυειοημαςικέπ ρσ-

μεογαρίεπ ρςξ 7ξ Ποόγοαμμα Πλαίριξ για ςημ Έοεσμα ςηπ ΔΔ εγκαιμίαρε η CORDIS, η 

κξιμξςική σπηοερία για ςημ πληοξτόοηρη ρε θέμαςα έοεσμαπ και ςευμξλξγίαπ. Η σ-

πηοερία ρυεδιάρςηκε με ςοειπ βαρικέπ ιδέεπ, ςημ εναςξμίκεσρη, ςη ρσμεογαρία και 

ςη δικςύχρη, και έυει σιξθεςήρει πξλλά από ςα υαοακςηοιρςικά δημξτιλώμ κξιμχμι-

κώμ μέρχμ. 

ςημ πλαςτόομα σπάουξσμ ήδη 3.474 ποξτίλ ρσμεογαςώμ, 107 ζηςήρειπ ρσμεογαρι-

ώμ και 9 αμξικςέπ ποξκηούνειπ. Ο καλύςεοξπ ςοόπξπ για μα μάθεςε πεοιρρόςεοα για 

ςη μέα σπηοερία ςηπ CORDIS είμαι μα εγγοατείςε μέρχ ςηπ ιρςξρελίδαπ: http://

cordis.europa.eu/partners  

"Η ΔΛΛΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΔΙ!": ΔΠΙΒΡΑΒΔΤΟΝΣΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ 

ΔΡΔΤΝΗΣΩΝ  

Με ςημ απξμξμή ςχμ βοαβείχμ ρε 4 ποχςξπξοιακέπ ποξςάρειπ ελλημικώμ εοεσμηςι-

κώμ ξμάδχμ ξλξκληοώθηκε ξ διαγχμιρμόπ "Η Δλλάδα Καιμξςξμεί!" πξσ διξογάμχραμ 

ξ ύμδερμξπ Δλλήμχμ Βιξμηυάμχμ (ΔΒ) και η Eurobank EFG. Σα βοαβεία απξμεμήθη-

καμ ρε παμηγσοική εκδήλχρη ρςημ Αθήμα ρςιπ 5 Ιξσλίξσ. ςόυξπ ςξσ διαγχμιρμξύ 

ήςαμ, ατεμόπ, η εμθάοοσμρη ςηπ έοεσμαπ και ςηπ καιμξςξμίαπ για ςημ αμςαγχμιρςικό-

ςηςα ςηπ υώοαπ και, ατεςέοξσ, η ρσμεογαρία ςηπ επιυειοημαςικήπ κξιμόςηςαπ, ςξσ 

υοημαςξπιρςχςικξύ κλάδξσ, ςχμ εοεσμηςώμ και ςχμ τξοέχμ καιμξςξμίαπ.   

Πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ 

Πηγή: ΕΚΤ 

Σξ ποόγοαμμα «ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

ΚΡΗΣΗ ΜΔ ΔΜΥΑΗ ΣΗ ΔΙΑΦΔΙΡΙΗ 

ΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» υοημαςξδξςείςαι από 

ςξμ Δσοχπαψκό Οικξμξμικό Φώοξ και  ςξ  

Τπξσογείξ  Οικξμξμίαπ  Αμςαγχμιρςικό-

ςηςαπ  και  Νασςιλίαπ. 

Αμςικείμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ είμαι η 

δημιξσογία εμόπ Κέμςοξσ Καιμξςξμίαπ με 

έδοα ρςα Φαμιά με έμταρη ρςη διαυείοι-

ρη  τσρικώμ  πόοχμ  και  ρσγκεκοιμέμα,  

ςημ  βιώριμη  αγοξςική  αμάπςσνη,  ςημ  

αμςιμεςώπιρη ςχμ πεοιβαλλξμςικώμ  

πιέρεχμ  πξσ  δημιξσογεί  ξ  ποχςξγε-

μήπ  ςξμέαπ,  και  ςημ  ανιξπξίηρη  ςχμ  

αγοξςικώμ ποξψόμςχμ/παοαποξψόμςχμ   

ςηπ   Κοήςηπ   με   ςημ   παοαγχγή   ποξ-

ψόμςχμ   σφηλήπ   ποξρςιθέμεμηπ   ανίαπ.  

Δπιποόρθεςα,   αμςικείμεμξ   ςξσ   ποξγ-

οάμμαςξπ   είμαι   η   πιλξςική   επίδεινη   

καιμξςόμχμ   εσοημάςχμ   ςχμ ρσμεογα-

ζόμεμχμ εοεσμηςικώμ τξοέχμ (Παμ. 

Κοήςηπ, ΣΔΙ-Κοήςηπ, ΔΘΙΑΓΔ και ΜΑΙΦ) 

καθώπ και η εμημέοχρη ςξσ  ιδιχςικξύ  

ςξμέα  για  πεοιβαλλξμςικά  μέςοα  και  

ποακςικέπ  πξσ  απαιςξύμςαι  για  μία  

βιώριμη  αγοξςική αμάπςσνη. Σξ Κέμςοξ 

Καιμξςξμίαπ Κοήςηπ θα διαυειοίζεςαι 

καιμξςόμεπ λύρειπ/ποξψόμςα  πξσ αμαπ-

ςύρρξσμ ξι εοεσμηςικξί τξοείπ ςηπ Κοή-

ςηπ και θα δοα χπ δίασλξπ για ςημ μεςα-

τξοά ςευμξλξγίαπ ρςξμ ιδιχςικό ςξμέα ή 

για ςξμ ρσμςξμιρμό αμαπςσνιακώμ ποξγ-

οαμμάςχμ ρςη διαυείοιρη ςχμ τσρικώμ 

πόοχμ ςηπ Κοήςηπ.   

ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΡΗΣΗ 

ΝΔΑ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΗ CORDIS ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΚΑΙ ΔΠΙΦΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ 
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ΤΝΔΔΡΙΑ—ΔΚΔΗΛΩΔΙ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ 

 Νέα σπξδξμή και 

σπηοερίεπ απξθή-

κεσρηπ δεδξμέμχμ 

για ςξ Διαδίκςσξ 

ςξσ μέλλξμςξπ. Πληοξτξοί-

επ 

 Οι μέξι επιρςήμξμεπ 

από όλξ ςξμ κόρμξ, 

ξι ξπξίξι αμαζηςξ-

ύμ λύρειπ ρε πιερςι-

κά ζηςήμαςα πξσ 

ρυεςίζξμςαι με ςημ έοεσμα 

ςηπ βιχριμόςηςαπ καλξύμ-

ςαι μα ρσμμεςάρυξσμ ρςξ 

δ ι ά ρημξ  δ ι α γχ μ ιρμό 

«Ποάριμα ςαλέμςα» ςξσ 

γεομαμικξύ Ομξρπξμδιακξύ 

Τπξσογείξσ Παιδείαπ και 

Έοεσμαπ (BMBF).  Πληοξ-

τξοίεπ 

 Ποξδημξρίεσρη ποόρκλη-

ρηπ εκδήλχρηπ εμδιατέ-

οξμςξ π  ςη π  δοάρη π 

«Δημιξσογία Καιμξςξμικώμ 

σρςάδχμ Δπιυειοήρεχμ - 

έμα Δλλημικό ποξψόμ, μια 

αγξοά: Ο Πλαμήςηπ ». ςό-

υξπ ασςήπ ςηπ ποόρκληρηπ 

είμαι μα διεοεσμηθξύμ ξι 

απαιςήρειπ ςηπ αγξοάπ και 

ξι επιπςώρειπ ρςημ αμςαγχ-

μιρςικόςηςα και ςημ ξικξμξ-

μία από ςημ αμάπςσνη και-

μξςξμικώμ ρσρςάδχμ, μα 

ποξρδιξοιρθξύμ ςα ειδικό-

ςεοα υαοακςηοιρςικά ςξσπ 

(καιμξςξμικό δσμαμικό, 

κοίριμη μάζα επιυειοήρεχμ, 

τύρη και οόλξπ ςξσ τξοέα 

αοχγξύ), καθώπ και ξι 

υοημαςξδξςικέπ αμάγκεπ 

ςχμ ρσρςάδχμ (αμάπςσνη 

καιμξςξμικώμ δοαρςηοιξςή-

ςχμ, κξιμέπ σπξδξμέπ, ρσρ-

ςέγαρη κλπ). Πληοξτξοίεπ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (εκςόπ ΠΠ)-ρσμέυεια 

 (30.09.2011) Δσοχπαψκή ρσμεογαρία ρςξσπ ςξμείπ ςηπ επιρ-

ςήμηπ και ςηπ ςευμξλξγίαπ (COST) Πληοξτξοίεπ 

 (01/09/2011)-Δοάρη "ΑΡΙΣΔΙΑ" -Σκοπός του προγράμματος 

είμαι η άμερη εμίρυσρη και σπξρςήοινη ςχμ άοιρςχμ επιρςημξ-

μικώμ ποξρπαθειώμ ρςημ Δλλάδα, ρςξ ρύμξλξ ςχμ επιρςημξμι-

κώμ και εοεσμηςικώμ πεδίχμ, καθώπ και η εμίρυσρη ςηπ έοεσμαπ πξσ αμα-

λαμβάμεςαι με ποχςξβξσλία ςξσ εοεσμηςή  (investigator driven research). 

Πληοξτξοίεπ 

 (15/9/2011) Δοάρη "Τπξρςήοινη ςχμ επιυειοήρεχμ για ςημ 

απαρυόληρη ποξρχπικξύ σφηλήπ επιρςημξμικήπ καςάοςι‐

ρηπ". Η ποξκήοσνη ατξοά ςημ επιυξοήγηρη επιυειοήρεχμ  ςημ 

ποόρληφη/απαρυόληρη ποξρχπικξύ σφηλήπ επιρςημξμικήπ καςάοςιρηπ 

(εοεσμηςέπ-ςευμικξί) ποξκειμέμξσ μα σλξπξιήρξσμ ρσγκεκοιμέμεπ ποξςάρειπ 

για εοεσμηςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ. ςξ ποόγοαμμα μπξοξύμ μα σπξβληθξύμ 

ποξςάρειπ για εοεσμηςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ, από επιυειοήρειπ ςξσ δημξρίξσ 

και ιδιχςικξύ ςξμέα, όλχμ ςχμ κλάδχμ ςηπ ξικξμξμίαπ και όλχμ ςχμ μεγε-

θώμ. Πληοξτξοίεπ 

 (8/9/2011) Ποξκήοσνη ρύμβαρηπ εκπόμηρηπ Μελέςηπ μέξσ κςι-

οίξσ ΙΝΒΙ 

 Pre-seed υοημαςξδόςηρη για ελλημικά web start-ups από 

ςη HackFwd. Πληοξτξοίεπ 

 (05/09/2011) JPND: Διακοαςική ποόρκληρη για ςη βελςιρςξ-

πξίηρη ςχμ βιξλξγικώμ δεικςώμ και εμαομόμιρη ςηπ υοήρηπ 

ςξσπ. Πληοξτξοίεπ 

 (15/09/2011) Ποόγοαμμα Jean Monnet, Δοάρε-

ιπ πληοξτόοηρηπ και έοεσμαπ ρςξ πλαίριξ ςηπ 

ποχςξβξσλίαπ "Μαθαίμξμςαπ για ςημ ΔΔ ρςξ ρυξλείξ" Ποόγοαμμα Jean Mon-

net, Δοάρειπ πληοξτόοηρηπ και έοεσμαπ ρςξ πλαίριξ ςηπ ποχςξβξσλίαπ 

"Μαθαίμξμςαπ για ςημ ΔΔ ρςξ ρυξλείξ". Πληοξτξοίεπ 

 (23/09/2011) Trans-European Transport Network Executive 

Agency (TEN-T EA). Πληοξτξοίεπ 

 (16/09/2011) EIBURS Δπάςη ΕΤΕπ-Πανεπιςσήμια για σην 

Έπετνα—Φοημαςξδόςηρη παμεπιρςημιακήπ έοεσμαπ ςηπ Δσ-

οχπαψκήπ Σοάπεζαπ Δπεμδύρεχμ  Πληοξτξοίεπ 

 (22/09/2011) EUROSTARS Υποςσήπιξη καινοσόμων ΜΜΕ ποτ 

δπαςσηπιοποιούνσαι ςσον σομέα σηρ Ε&Α Πληοξτξοίεπ 

Δίκςσξ Γοατείχμ  Διαμερξλάβηρηπ - Κέμςοξ Καιμξςξμίαπ Κοήςηπ 
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