
 

  

Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΔΤΦΟ 

Αγαπηςξί αμαγμώρςεπ,  

Καλώπ ήλθαςε ρςξ ςοίςξ ςεύυξπ ςξσ εμημεοχςικξύ πεοιξδικξύ «Καιμοτομείμ». Σξ 

παοόμ ςεύυξπ εκδίδεςαι από ςξ Δίκςσξ Γοατείχμ Διαμερξλάβηρηπ ρςα πλαίρια ςξσ 

ποξγοάμμαςξπ «Κέμςοξ Καιμξςξμίαπ Κοήςηπ (Κ.Κ.Κ) με έμταρη ρςη Διαυείοιρη Υσ-

ρικώμ Πόοχμ». ςξ παοόμ ςεύυξπ θα βοείςε ςοέυξσρεπ για ςξ  7ξ ποόγοαμμα πλαί-

ριξ (Seventh Framework Programme, FP7) ποξκηούνειπ καθώπ και μέεπ ποξκηού-

νειπ ποξγοαμμάςχμ για άλλα εοεσμηςικά ποξγοάμμαςα εκςόπ ασςξύ. 
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ύμτχμα με ςημ έκθερη "European Innovation Score-

board 2010" πξσ δημξριεύςηκε ποόρταςα, η Δλλάδα εμ-

ςάρρεςαι ρςημ ξμάδα υχοώμ με μέςοιεπ επιδόρειπ καιμξ-

ςξμίαπ. Σα δσμαςά ρημεία ςηπ υώοαπ είμαι ξι αμθοώπιμξι 

πόοξι, ξι τξοείπ καιμξςξμίαπ (innovators) και ςα ποξψόμ-

ςα (outputs). Αμάπςσνη παοξσριάζεςαι ρςξσπ ςξμείπ ςχμ 

κεταλαίχμ επιυειοημαςικώμ ρσμμεςξυώμ (venture capital), ςχμ κξιμξςικώμ ρυεδί-

χμ (Community designs) και ςχμ πχλήρεχμ μέχμ ποξψόμςχμ (sales of new prod-

ucts). ημαμςική μείχρη παοξσριάζξσμ ξι δαπάμεπ για μη ςευμξλξγική/εοεσμηςική 

καιμξςξμία (Non-R&D innovation expenditure) και ςα έρξδα από άδειεπ και διπλώ-

μαςα εσοεριςευμίαπ ρςξ ενχςεοικό (license and patent revenues from abroad). Για 

πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ παςήρςε εδώ: Πεοιρρόςεοεπ λεπςξμέοειεπ 

ΔΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΔΔ ΓΙΑ "ΚΟΙΝΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ" ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΗ ΔΡΔΤ‐

ΝΑ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ  

Διαβξύλεσρη για ςη βελςίχρη ςηπ υοημαςξδόςηρηπ ςηπ έοεσμαπ 

αμακξίμχρε η Δσοχπαψκή Δπιςοξπή, με ρςόυξ ςη διαμόοτχρη 

μιαπ ξλξκληοχμέμηπ "αλσρίδαπ καιμξςξμίαπ", από ςη βαρική 

έοεσμα έχπ ςημ εμπξοική εκμεςάλλεσρη ςχμ καιμξςόμχμ ποξψόμ-

ςχμ και σπηοεριώμ, ςημ απλξύρςεσρη ςχμ ποξγοαμμάςχμ και 

ςημ αύνηρη ςξσ επιρςημξμικξύ, ξικξμξμικξύ και κξιμχμικξύ ξτέλξσπ. Η ποόςαρη 

ατξοά έμα Κξιμό ςοαςηγικό Πλαίριξ, ςξ ξπξίξ πεοιλαμβάμεςαι ρε Ποάριμη Βίβλξ, 

και καλύπςει ςξ 7ξ Ποόγοαμμα Πλαίριξ για ςημ Έοεσμα (7ξ ΠΠ), ςξ Ποόγοαμμα 

Πλαίριξ για ςημ Καιμξςξμία και ςημ Αμςαγχμιρςικόςηςα (CIP) και ςξ Δσοχπαψκό Ιμ-

ρςιςξύςξ Καιμξςξμίαπ και Σευμξλξγίαπ (EIT). Οι εμδιατεοόμεμξι μπξοξύμ μα σπξβά-

λξσμ ςιπ ποξςάρειπ ςξσπ έχπ ςιπ 20 Μαΐξσ.  Πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ 

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 

ΈΚΘΔΗ ΣΗ ΔΔ ΑΝΑΔΔΙΚΝΤΔΙ ΣΗΝ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ  

http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=82551
http://www.ekt.gr/content/display?ses_lang=el&ses_mode=rnd&prnbr=82618
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 Σεχμολογίες Πληροφορίας και Δπικοιμωμιώμ: 2 αμξιυςέπ ποξκηούνειπ  

 FP7-ICT-2011-C (01/05/2011) 

 FP7-ICT-2011-SME-DCL (28/04/2011) 
 

 Ναμοεπιστήμες, μαμοτεχμολογίες, υλικά και μέες τεχμολογίες παραγωγής: 4 αμξιυςέπ ποξ-
κηούνειπ (+1 από κοιμού με άλλες θεματικές) 

 NMP-2011-SME-5 (28/04/2011) 

 NMP-2011-SMALL-5 (28/04/2011) 

 NMP-2011-LARGE-5 (28/04/2011) 

 NMP-2011-EU-RUSSIA (31/03/2011) 
 

 Δμέργεια: 3 αμξιυςέπ ποξκηούνειπ (+1 από κοιμού με άλλες θεματικές) 

 ENERGY-2011-1 (16/11/2010 & 26/04/2011) 

 ENERGY-2011-2 (07/04/2011) 
 

 Περιβάλλομ — κλιματική μεταβολή: 1 αμξιυςή ποξκήοσνη (+1 από κοιμού με άλλες θεματικές) 

 ENV-2011-ECO-INNOVATION-TwoStage (26/04/2011) 
 

 Μεταφορές  — Αερομαυτική: 1 αμξιυςή ποξκήοσνη  

 FP7-SST-CIVITAS-2011-MOVE  (12/04/2011) 
 
 Κοιμές Προσκλήσεις στο Διδικό Πρόγραμμα «υμεργασία» 2 αμξιυςέπ ποξκηούνειπ  

 SP1-JTI-CS-2011-01 (03/05/2011) 

 ENIAC-2011-1 (21/04/2011) 

Διδικό Ποόγοαμμα «σμεογαρία» 

Διδικό Ποόγοαμμα «Ιδέεπ» 

 
 Ιδέες: 2 αμξιυςέπ ποξκηούνειπ 

 ERC-2011-ADG_20110406

(06/04/2011) 

 ERC-2011-ADG_20110310 (10/03/2011) 

 

Διδικό Ποόγοαμμα «Άμθοχπξι» 

 FP7-PEOPLE-2011-EURAXESS-II (30/03/2011) 

 FP7-PEOPLE-2011-IRSES (17/03/2011) 

 FP7-PEOPLE-2011-CIG 

(02/03/2011)  

 

Διδικό Ποόγοαμμα «Ικαμόςηςεπ» 

 
 Διεθμείς υμεργασίες: 3 αμξιυςέπ ποξκηούνειπ 

 INCO-2011-6 (15/03/2011) 

 INCO-2011-7 (15/03/2011) 

 INCO-2011-8 (15/03/2011) 
 

Δίκτυο Γραφείωμ  Διαμεσολάβησης - Κέμτρο Καιμοτομίας Κρήτης 

Διδικό Ποόγοαμμα «Euratom» 

 Πυρημική διάσπαση και προστα‐
σία από τημ ακτιμοβολία: 1 αμξιυ-
ςή ποόςαρη  

 FP7-Fission-2011 
(07/04/2011) 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=319
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=392
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=368
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=369
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=370
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=362
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=315
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=342
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=365
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=374
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=398
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=391
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id=386
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.ideasDetailsCallPage&call_id=385
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=388
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=382
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.peopleDetailsCallPage&call_id=379
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=354
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=353
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=352
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.EuratomDetailsCallPage&call_id=348
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ΤΝΔΔΡΙΑ—ΔΚΔΗΛΩΔΙ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ 

 Mε ρςόυξ ςξμ 

εμπλξσςιρμό και 

ςη διεύοσμρη ςηπ 

υοήρηπ ςηπ ελλη-

μικήπ έκδξρηπ 

ςηπ Wikipedia, 

ςξ Δθμικό Δίκςσξ Έοεσμαπ και 

Σευμξλξγίαπ (ΔΔΔΣ), η Δςαιοεία 

Δ λ ε ύ θ ε ο ξ σ  Λ ξ γ ι ρ μ ι κ ξ ύ /

Λξγιρμικξύ Αμξικςξύ Κώδικα 

(ΔΔΛ/ΛΑΚ) και ςξ Δθμικό Κέμςοξ 

Σεκμηοίχρηπ (ΔΚΣ) απεσθύμξσμ 

ποόρκληρη για ςη δημιξσογία 

εμόπ Δικςύξσ Τπξρςηοικςώμ ςηπ 

ελλημικήπ Wikipedia. Η ποόρ-

κληρη απεσθύμεςαι ρε ποξρχ-

πικόςηςεπ και τξοείπ από ςξμ 

υώοξ ςηπ Δπιρςήμηπ, ςχμ Σευ-

μώμ και ςχμ Γοαμμάςχμ, ςηπ 

Δκπαίδεσρηπ, ςχμ Παμεπιρςημί-

χμ, ςηπ Έοεσμαπ, ςχμ Μξσρεί-

χμ, ςχμ Βιβλιξθηκώμ, ςηπ Ασ-

ςξδιξίκηρηπ και άλλχμ ρσμα-

τώμ υώοχμ: Πληοξτξοίεπ 

 ςιπ 18/02/2011 ποαγμαςξπξιή-

θηκε ρσμάμςηρη εοεσμηςώμ ρςξ 

Μερξγειακό Αγοξμξμικό Ιμρςιςξ-

ύςξ Φαμιώμ ρςα πλαίρια ςξσ 

έογξσ «University Support for 

Research and Development in 

industry, R&D Industry” MED 

2007-2013. ςη διάοκεια ςηπ 

ρσμάμςηρηπ τξοείπ από όλη ςημ 

Κοήςη επιρήμαμαμ και ςόμιραμ 

ςημ αμάγκη ρύμδερηπ ςηπ 

έοεσμαπ με ςημ παοαγχγή, ςό-

ρξ ρε πεοιτεοειακό, όρξ και ρε 

εθμικό επίπεδξ. Σξ Γοατείξ 

Διαμερξλάβηρηπ ςξσ Πξλσςευ-

μείξσ Κοήςηπ ρσμμεςείυε ρςημ 

εκδήλχρη. Η ειρήγηρη με ςίςλξ 

«Η ρύμδερη ςηπ έοεσμαπ με ςημ 

παοαγχγή ρςξ Πξλσςευμείξ 

Κοήςηπ» αμέλσρε ςιπ ποξρπάθε-

ιεπ πξσ γίμξμςαι ρςξ Πξλσςευμε-

ίξ  Κοήςηπ ώρςε η έοεσμα και η 

δημιξσογική δξσλειά ςχμ εοεσ-

μηςώμ μα καςαρςαθεί διαθέριμη 

ρςξ κξιμό.  

ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (εκτός ΠΠ) 

 (21.04.2011-1ο στάδιο) Αμακξιμώθηκε, η 4η Ποόρκληρη Τπξβξλήπ 

ποξςάρεχμ, ρςξ πλαίριξ ςηπ Κξιμήπ Ποχςξβξσλίαπ “ENIAC JU”.  

Πληοξτξοίεπ 

 (15/04/2010) Η ΓΓΔΣ, ρςo πλαίριξ ςξσ Δικςύξσ σμεογαρίαπ 

ERA.Νet RUS δημξρίεσρε ςημ ποξκήοσνη με ςίςλξ Κξιμά Καιμξςξμικά 

Έογα “Innovation Projects”. Σξ έογξ ERA.Net RUS σλξπξιείςαι ρςξ πλαίριξ ςξσ 7ξσ 

Ποξγοάμμαςξπ Πλαιρίξσ και ρςξυεύει ρςξ ρυεδιαρμό και ςημ εταομξγή κξιμώμ Δοεσ-

μηςικώμ και Σευμξλξγικώμ Ποξγοαμμάςχμ μεςανύ κοαςώμ - μελώμ ςηπ Δσοχπαψκήπ 

Έμχρηπ, ρσμδεδεμέμχμ υχοώμ και ςηπ Ρχρίαπ με ρκξπό ςη δημιξσογία μιαπ μακοξπ-

οόθερμηπ εοεσμηςικήπ ρσμεογαρίαπ ρςημ καιμξςξμία. Οι υώοεπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςημ 

Ποξκήοσνη είμαι ξι: Ρχρία, Γεομαμία, Δλλάδα, Ιροαήλ, Δλβεςία και Σξσοκία. Πληοξ-

τξοίεπ 

 (12/05/2011)  ΔΔΔ/IEE: Δστσήπ Δμέογεια-Δσοώπη. ςό-

υξπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ είμαι μα ρσμβάλλει ρςημ αρτά-

λεια, ςη βιχριμόςηςα και ςημ αμςαγχμιρςική ςιμξλόγηρη ςηπ εμέογειαπ ρςημ Δσοώπη 

μέρχ ςηπ εμίρυσρηπ ςηπ εμεογειακήπ απξδξςικόςηςαπ και ςηπ ξοθξλξγικήπ υοήρηπ ςχμ 

εμεογειακώμ πόοχμ, ςηπ ποξώθηρηπ μέχμ και αμαμεώριμχμ πηγώμ εμέογειαπ και ςηπ 

σπξρςήοινηπ ςηπ εμεογειακήπ διατξοξπξίηρηπ και ςηπ ποξώθηρηπ ςηπ εμεογειακήπ 

απξδξςικόςηςαπ και ςηπ υοήρηπ μέχμ και αμαμεώριμχμ πηγώμ εμέογειαπ ρςιπ μεςατξ-

οέπ. Πληοξτξοίεπ 

 (18/03/2011) Φοημαςξδξςικό μέρξ πξλιςικήπ ποξρςαρίαπ: ρυέδια εςξιμόςηςαπ και 

ποόληφηπ. Η ποόρκληρη απεσθύμεςαι ρε μξμικά ποόρχπα ςξσ δημόριξσ ή ιδιχςικξύ 

ςξμέα, όπχπ: δημόριξι τξοείπ, δημόρια διξίκηρη, παμεπιρςήμια, διεθμείπ ξογαμιρμξί, 

ΜΚΟ, εμπξοικέπ επιυειοήρειπ, κ.λπ. Πληοξτξοίεπ 

 (20/03/2011) Η EURAMET (Δσοχπαψκή Έμχρη Δθμικώμ Ιμρςιςξύςχμ Μεςοξλξγίαπ) δη-

μξρίεσρε ποόρκληρη σπξβξλήπ ποξςάρεχμ για δσμηςικά εοεσμηςικά πεδία ρςξσπ ακό-

λξσθξσπ ςξμείπ: μεςοξλξγία για ςημ σγεία, διεθμέπ ρύρςημα μξμάδχμ-εσούςεοξ πεδίξ 

εταομξγήπ, μεςοξλξγία για μέεπ ςευμξλξγίεπ. Η παοξύρα ποόρκληρη είμαι αμξικςή ρε 

κάθε εμδιατεοόμεμξ μέοξπ και ρε κάθε εμδιατεοόμεμη υώοα. Πληοξτξοίεπ 

 (15/03/2011) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: Ψηφιακές Δράσεις Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης— Αμάπςσνη και διάθερη φητιακξύ εκπαιδεσςικξύ πεοιευξμέμξσ από ςα 

Παμεπιρςήμια και ςα ΣΔΙ - Αμξικςά Ακαδημαψκά Μαθήμαςα (Hellenic Academic Open-

courses) – Ιδοσμαςικέπ Δοάρειπ". Πληοξτξοίεπ 

 (30/4/2013) Ποξκήοσνη ποόρκληρηπ εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ αματξοικά με 

«Τπηοερίεπ ρσλλξγήπ, παοξσρίαρηπ και αμάλσρηπ δεδξμέμχμ/πληοξτξοιώμ ρυεςικά 

με ςημ ποόρβαρη ςχμ μικοξμεραίχμ επιυειοήρεχμ ρε υοημαςξδξςήρειπ» Πληοξτξοίεπ 

 (25/03/2010) ςα πλαίρια ςηπ δοάρηπ COST έυει δημξριεσςεί αμξικςή ποόρκληρη για 

σπξβξλή ποξςάρεχμ με ρκξπό ςη δημιξσογία δικςύχμ έοεσμαπ. Πεοιρρόςεοεπ πληοξ-

τξοίεπ εδώ. 

 (24/03/2011) EUROSTARS Τπξρςήοινη καιμξςόμχμ ΜΜΔ πξσ δοαρςηοιξπξιξύμςαι ρςξμ 

ςξμέα ςηπ Δ&Α. Πληοξτξοίεπ 

 (7/04/2011) σμεογαρία ΔΔ-ΗΠΑ ρςξμ ςξμέα ςηπ ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ και ςηπ 

επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ- Αςλαμςίπ. Πληοξτξοίεπ 

 (31/03/2010) σμεογαρία ΔΔ-Καμαδά ρςξμ ςξμέα ςηπ ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ και 

ςηπ επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ. Πληοξτξοίεπ 
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